INFORMACE
• 11.9. bylo zahájeno plavání 2. a 3. ročníků
• 20.9. se konaly zahajovací třídní schůzky
• 28.9. Státní svátek ČR - Den české státnosti
• 8.10. zahájily svou činnost zájmové kroužky
• 25.10. + 26.10. byly podzimní prázdniny
• 28.10. Den vzniku samostatného československého státu - státní svátek
• v průběhu října až prosince bude realizován projekt "Podpora zdravého životního
stylu"
o v listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády a olympiády z českého
jazyka
o 13.11. ukončeno plavání 2. a 3. tříd
o 15.11. se uskutečnila Pedagogická rada za 1. čtvrtletí školního roku
o nejdéle do 23.11. žáci odevzdají přihlášky ke studiu na střední umělecké školy
o 17.11. Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
o 20. 11. po třídních schůzkách od 17,00 hodin se mohou rodiče žáků školy setkat se
zástupci středních škol v učebně Vv (9.A)
o 4 a 5. třídy zhlédly v průběhu listopadu divadelní představení Rychlé šípy
o 3. a 4. třídy navštíví knihovnu J.Drdy
o 20.11. od 8 do 10 hodin se žáci 6. ročníků zúčastní exkurze na ISŠ na téma
"Základy stolování"
o koncem listopadu se 9. ročníky zúčastní projektu
nadace Člověk v tísni - program Příběhy bezpráví
• v prosinci 5. třídy navštíví knihovnu J.Drdy
• 1.12. proběhne tradiční Den prvňáčka pro předškoláky
od 9 do 12 hodin
• 5.12. se školou projde Mikuláš, čerti a andílci
• 12.12. ve vestibulu školy se bude konat Vánoční jarmark od 12 do 15 hodin
• I. stupeň navštíví výstavu betlémů
• 22.12. - 2.1.2013 - vánoční prázdniny
• žáci v rámci zeměpisného a přírodovědného semináře zhlédnou ukázku chovu
netopýrů
ROK 2013
o 5.1. - 12.1. žáky 7. tříd čeká LVK a 8. a 9. třídy čeká zimní zotavovací pobyt na
Šumavě
o 12.1. - 19.1. žáky 4., 5., 6. třídy čeká zimní zotavovací pobyt na Šumavě
o 12.1. od 14:00h se bude konat tradiční karneval pro předškoláčky
o 21.1. a 22.1. proběhne zápis do 1.ročníku ZŠ od 13 do18 hodin
o 24.1. se uskuteční Pedagogická rada za 1. pololetí školního roku
o v lednu se uskuteční školní a okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z5 a
Z9, školní kolo biologické olympiády v kategorii D a C a také školní kolo
olympiády v anglickém jazyce ve třídách I.A, I.B, II.A, II.B, II.C
o žáci se mohou zúčastnit školního kola soutěže Finanční gramotnost
o předškoláci z okolních MŠ navštíví žáky v 1. třídách
o 31. 1. si žáci odnesou vysvědčení za I. pololetí školního roku 2012-2013

ŠKOLNÍ AKCE
Evropský den jazyků

Dne 26. 9. 2012 se na ZŠ pod Svatou Horou, Příbram, uskutečnil projektový den „Evropský den
jazyků“.
Žáci I. stupně pracovali ve svých třídách a zpracovávali témata:
1. ročník – Putujeme po světě, 2. ročník – Londýn 2012, 3. ročník – Putujeme po Evropě,
4. ročník – Státy, se kterými sousedíme, 5. ročník – Státy Evropy.
Někteří žáci 6. a 7. tříd byli již v pondělí 24. 9. rozděleni do skupin. Byl jim vedoucím z řad
pedagogů školy vylosován soutěžní úkol. Dle zadání měli žáci v průběhu projektového dne
vymodelovat, namalovat či jinak ztvárnit stavbu charakteristickou pro některý evropský stát.
Dále žáci vytvářeli prezentaci, která obsahovala bližší údaje o státu, v jakém městě se
nachází zadaná stavba, počet obyvatel státu, počet obyvatel hlavního města, historie,
zajímavosti, typické jídlo, významné osobnosti apod.
Na závěr projektového dne všichni žáci 6. a 7. tříd odprezentovali své práce, dostali
hlasovací lístky a hlasovali pro nejlepší model stavby. Všechny modely jsou vystaveny
v hale školy.
Vybraní žáci 7. ročníku a dále žáci 8. a 9. ročníků spolupracovali v průběhu projektového
dne se studenty Gymnázia pod Svatou Hrou, Příbram.
V osm hodin se společně s učiteli přesunuli do budovy gymnázia, kde následně byli
rozděleni do několika skupin, ve kterých plnili různé úkoly např. poznávání staveb
z celého světa. Lámali si hlavičky nad anglickými jazykolamy.
Anglický jazyk si nejvíce mohli procvičit na stanovišti, kde shlédli prezentaci o
Španělsku. Paní učitelka z této země pochází. Ale protože španělsky většina žáků
nehovoří, tak komunikovali v anglickém jazyce. Odpovídali na otázky, které se týkaly
tradičního španělského jídla a pití, dále známých španělských osobností.
Procvičili si navíc zeměpis. Úkolem bylo správně přiřadit státní vlajky k jednotlivým
zemím.
Na dalším stanovišti někteří využili znalosti německého jazyka. Paní učitelka si pro ně
připravila úkol, ve kterém měli poskládat správně německou a anglickou větu a porovnat. Dále se
naučili krátkou německou písničku.
Žáci, kteří se na naší škole učí ruský jazyk, zabodovali ve vědomostní hře. Hra se týkala ruských
spisovatelů apod.
Na konci projektového dne získaly první tři skupiny malé odměny.
Spolupráce se studenty gymnázia byla zajímavá a velmi přínosná.
Myslím, že tento projektový den se velice vydařil a všichni jsme se skvěle bavili.
Tomková Marcela 9.B

Dopravní výchova a Ajaxův kufřík
22.10. 2012 zavítali do naší školy dopravní policisté
Středočeského kraje. Programu se zúčastnili žáci druhého
ročníku, kteří byli seznámeni se záležitostmi běžného života:
doprava, hazardní hry, šikana, trestné činy a zásady
bezpečnosti. Dětem byla policie více přiblížená. Tak, aby ji děti
nebrali jen jako “pány a dámy“, co chytají zločince.
Den poté byl připraven podobný program i pro prvňáčky
s názvem Ajaxův kufřík. Děti skládaly šest příběhů, ve kterých
se jim byla představena práce policie. Dále zjišťovaly, jak se zachovat v nebezpečných situacích a jak
rozpoznat správné a nesprávné jednání.
Tereza Leitnerová 9.B

Odpadiáda

9.10.2012 se žáci naší školy zúčastnili Odpadiády. Akce
v rámci informační kampaně o třídění odpadu. Akce se
konala na náměstí 17. listopadu v Příbrami.
V soutěži, která se skládala ze dvou částí, nás zastupovali
vybraní žáci ze třetích až sedmých ročníků. V hlavní
disciplíně soutěžili naši žáci ve znalostech (odpadový test,
recyklační křížovka, atd.) a ve zručnosti (slalom
s popelnicí).Ve vedlejší disciplíně naše tříčlenné družstvo
žákyň 7.B vyrábělo oblek z recyklovatelného odpadu.
Ve znalostní části máme ještě co dohánět. Nicméně co se
týká kreativity, obstáli jsme na výbornou. Naše žákyně
Daniela Podzimková, Anna Jandová a Barbora Obrazová
obsadily 1. místo.
Již nyní se žáci těší na nový ročník odpadiádového klání.
K.Bláhová

Podzimčíci ve školní družině

V měsíci říjnu probíhala ve školní družině
soutěž pro děti a rodiče s názvem
„O nejkrásnějšího podzimníčka“, která měla
úspěch a velkou návštěvnost. Sešlo se 51
originálních postaviček vyrobených z různých
přírodnin. Hlasovat pro toho nejkrásnějšího
podzimníčka
mohl každý, kdo v době
od 15.10. do 19.10. tuto výstavu navštívil.
Slavnostní vyhlášení a předání cen se
uskutečnilo před podzimními prázdninami.
Papírovou dýni za 1. místo získala děvčata
Terezka a Zuzanka Hubálkovi za svého
Pařízka, který dostal 98 hlasů. Na druhém
místě se umístila Labuť Kryštůfka Eise z 1.B.
O třetí místo se dělí Kája Pochmanová za dva
Šišáky a Péťa Martinovský s Krajinkou s myší,
oba dva z 1.A.

Barbora Vopičková, Kateřina Burdová 5.A

Chov pakobylek
Žáci 8.A chovali v rámci přírodovědného semináře pakobylky
indické (Carausius morosus). Jedná se o tropický hmyz
připomínající větvičky stromů. Žáci pozorují životní cyklus
pakobylek, zaznamenávají např. svlékání vnější kostry, druh
potravy, kterým jsou pakobylky krmeny a jejich chování.
Přestože všechny pakobylky jsou samičky, dokáží
za vhodných podmínek naklást mnoho vajíček, ze kterých se
po 3-6 měsících vylíhnou nové pakobylky. Říká se tomu
partenogeneze. Můžeme tedy očekávat další přírůstky.

Klub mladého diváka – KMD
V letošním roce byla zahájena na naší
škole činnost KMD. KMD má za cíl usnadnit
mládeži
cestu
k
poznání
profesionálního
divadelního umění, motivovat je k vlastním
mimoškolním aktivitám v oblasti umění a kultury,
vychovávat potencionálního divadelního diváka,
který bude pravidelně vyhledávat a navštěvovat
kulturní akce.
Členy se mohou stát žáci 8. a 9. ročníku.
Členství je založeno na dobrovolnosti a podmíněno
skutečným zájmem o divadelní umění. V tomto
pololetí přihlášení žáci zhlédli představení Cizinec
a Drobečky z perníku a čeká je ještě představení
Saturnin a Jak jsem vyhrál válku.
Na druhé pololetí je možné se přihlásit u
pí. učitelky Pružinové (kabinet přírodopisu),
která tuto akci zaštiťuje.
Pro aktivity KMD je ve 2. patře (proti
kabinetu přírodopisu) zřízena nástěnka, kde se
dozvíte více informací.

Sběr kaštanů a žaludů

Naše škola jako každý rok pořádala
sběr žaludů a kaštanů. Účelem bylo
nasbírat co nejvíce kaštanů a žaludů pro
zvířata v lese. Sběr pořádal pan učitel
Ondřej Buralt.

Předvánoční výtvarná odpoledne
pro rodiče s dětmi

Milé maminky, tatínkové, babičky či tety, tak jako
v minulých letech jsme pro Vás připravili ve
spolupráci s městem Příbram předvánoční
kreativní kurzy. S sebou potřebujete jenom
dobrou náladu a chuť něco hezkého vytvořit.
č.1 „Vánoční svíčky“– 19.11., 16.00 – 19.00 hod
č.2 „Textilní šperk („růže z organzy“)
–úterý 27.11., 16.00 – 19.00 hod
č.3 „Vánoční ozdoby – hvězdy“
– úterý 4.12., 16.00 – 19.00 hod

Přihlášky - pí uč. Poslušná

Sběr papíru

Od 10.10 do 12.10. se uskutečnil tradiční
sběr papíru. Žáci odevzdávali papír
každé ráno paní Havlové. Celkem škola
nasbírala 3253 kg papíru. Nejvíce papíru
donesl Š. Novák z 2.A – 368 kg. Za třídní
kolektiv nejvíce nasbírala
3.A – 469 kg.

SPORT
Běh města Příbrami
V sobotu 6.10. 2012 se uskutečnil již 19. ročník Běhu města
Příbrami. Žáci naší školy nás reprezentovali téměř ve všech
kategoriích a dosáhli výborných výsledků. Uspěli individuálně
i v rámci soutěže škol.
Nejlepší výsledky žáků naší školy:
kategorie D1 (roč. 2005 a mladší) 2. místo David Eliáš, 3. místo Nikola Skuhrovcová,
kategorie D2 (roč. 2004-2003) 1. místo Filip Herák, 2. místo Matěj Šolc,
3. místo Miroslav Kudelňák,
kategorie D3 (roč.2002-2001) 1. místo Martin Riesz,
kategorie D5 (roč.1999-2000) 1. místo Tomáš Zikmund,
kategorie D6 (roč.1999-2000) 2. místo Tereza Šolcová,
kategorie D8 (roč.1997-1998) 2. místo Vlasta Fiřtová a 3. místo Sára Slepičková.
V kategoriích D2-D8 jsme získali pohár v soutěži škol za nejlépe umístěnou školu.
Všem účastníkům poté škola poděkovala za vzornou reprezentaci a odměnou bylo
také tričko, které každý účastník dostal.
Tereza Leitnerová 9.B

Přespolní běh města Příbram

V úterý 25. 9. 2012 proběhl v rámci Školní
sportovní ligy v areálu Nového rybníka
„Přespolní běh“. Tato soutěž 3. 4. členných družstev, ve které se naše
škola umístila celkově na krásném 3.4. místě, dopadla takto dobře hlavně díky
některým individuálním výkonům žáků,
které stojí určitě za zaznamenání:
I. kategorie: Matěj Šolc – 1. místo,
III.kategorie:
Tomáš
Zikmund
–
1. místo, Tereza Šolcová – 2. místo
IV. kategorie: Tomáš Burian – 1. místo.
Děkujeme všem účastníkům za pěkné
výkony a reprezentaci naší školy.
Jedličková Tereza 5.B

Halový turnaj v kopané

Ve středu 24. 10. 2012 naší školu
reprezentovali Anna Jandová, Karolína
Nová, Kateřina Eisová, Hana Kubová,
Radek Šebesta, Jonáš Pavlišta,
Tomáš Dlouhý, Michal Jaroušek,
Adam Gross, Martin Černý a Filip
Ureš na turnaji ,,O pohár starosty města
Příbram“ v halové kopané. Ve čtyřčlenné
základní skupině naši reprezentanti
uhráli remízu se školou ZŠ Bratří Čapků
a zvítězili nad žáky ZŠ Jiráskovy sady a
ZŠ Waldorfská.
I s ,,bramborovou“ medailí odcházeli
naši žáci se vztyčenou hlavou.
Předvedený výkon ve všech zápasech
byl vynikající.
Hana Albrechtová a Karolína Trčová 5.A

Minikopaná

Prvního kola minikopané se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili dne 10. 10. 2012.
Školu reprezentovali tito žáci: M.Vašek, T.Burian, T.Rys, T.Kortus, E.Kuchař, Š.Láni z 9.B
O.Matějka, D.Procházka, J.Čížek z 8.E a P.Švehla z 8.A
V prvním kole se utkali s 3.ZŠ, se kterými neuspěli. S 5. ZŠ,Milínem a Březnicí zvítězili.
Postoupili tak do druhého kola, kde porazili Sedlčany a Rožmitál.
Celkově se chlapci umístili na 5. místě, což je úspěch!
Děkujeme za reprezentaci školy.

Florbal
Dne 8. 11. 2012 byl na naší škole v 9.00 hodin ráno zahájen v prostorách
tělocvičen Florbalový turnaj. Zúčastnila se celkem 3 družstva: Sněženky
(domácí), které skončily na 3. místě, družstvo ZŠ 28. října, které se umístilo
na 2. místě a Holčičky, které celý turnaj vyhrály.
Všem reprezentantům naší školy děkujeme a gratulujeme.
Klára Fichnová 4.C

ZÁBAVA

Zkuste si sluníčko dokreslit a vybarvit. A kdo ví? Třeba
mu i něco přimalujte.

Paní učitelka při českém jazyce v 6. třídě položí žákům otázku: „Co je to hláska?“
Jeden žáček se přihlásí a povídá: „Všechno co z nás vychází.“

Anglický koutek

Christmas carol

Christmas carp

Silent night, holy night!
All is calm, all is Brigit.
Round yon Virgin Mother and Child.
Holy Infant so tender and mild,
Slep in heavenly peace,
Slep in heavenly peace.

Christmas
sweets
christmas
Christmas traditions

dinner

Be healthy
Don´t drink lots of cola.
Eat lots of fruit and vegetables.
Play a sport.
Drink lots of water.

Don´t eat lots of chocolate and
sweets.

Ride a bike

Trčová Karolína 5.A

PŘÍSPĚVKY OD ŽÁKŮ
Literární kroužek paní učitelky Sudové

Příběh na pokračování

Velká školní láska

Do čtvrté třídy přišla nová žákyně
jménem Lucka. Zrovna přišel i
Tomáš, který se na ní tak díval, že
málem zakopl o láhev, která se
válela na zemi.
„Lucko, sedneš si vedle Markéty,
mezi Tomáše,“ řekla paní učitelka.
„Co! Vedle Tomáše? Nemůžu sedět
T. Volf 4.C
jenom vedle Markéty?“
Ale nakonec se stejně posadila tam, kam jí paní učitelka řekla.
O přestávce si Tomáš všiml, že má pod lavicí ještě jednu melounovou žvýkačku a dostal nápad.
„Lucko, nechceš žvýkačku a pár sýrových chipsů?“ zavolal na svou novou kamarádku.
„Tak jo.“ Přiběhla nadšeně Lucka a Tom jí nabídl pár chipsů, které si koupil o přestávce ve školním
bufetu. „Děkuju,“ usmála se na něj.
Po skončení vyučování šla třída na oběd. Tomáš ve své skříňce našel papír a tužku a dostal nápad, že
si s Luckou budou posílat psaníčka.
Lucka později našla psaníčko pod lavicí.
Na papírku stálo: „ Nechceš jít dneska odpoledne k nám? Že bys mi pomohla s domácím úkolem.“
Lucka odpověděla: „Promiň. Moc tomu nerozumím. Nemyslím si, že bych ti mohla nějak pomoct.“
Tomáš si zklamaně přečetl odpověď, ale během pár vteřin dostal nápad.
„To nevadí. Třeba na to spolu přijdeme.“ :D
Odpoledne šla tedy Lucka domů k Tomášovi.
Tomáš jí přivítal malým pohoštěním a ovocným džusem. Chvíli si spolu povídali a potom šli udělat
domácí úkol.
„Nechceš sedět se mnou v lavici?“ Zeptal se Tomáš, když už Lucka odcházela.
„No… docela ráda.“ Odpověděla rozpačitě a šťastně se vydala domů.
Když přišla druhý den do školy, viděla na svojí lavici krásnou růži a bonboniéru.
O vlastivědě zjistila, že si Tom vzpomněl, že má dnes narozeniny a dala mu velkou pusu.
Tereza Flossmannová 4.B

