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Omlouvání absencí
Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém þtvrtletí Ĝešili nČkolik menších (i vČtších) problémĤ s
omlouváním nepĜítomnosti ve škole, citujeme ze školního Ĝádu:
Zákonný zástupce je povinen
"Zajistit, aby dítČ ĜádnČ docházelo do školy. (§ 22 školského zákona)"
"Doložit dĤvody nepĜítomnosti žáka ve vyuþování nejpozdČji do 3 kalendáĜních dnĤ
od poþátku nepĜítomnosti žáka (§ 50 školského zákona)" – staþí zavolat, poslat mail, o
tom, že vaše dítČ je nemocné.
• "Plánovanou nepĜítomnost žáka nahlásit pĜedem tĜídnímu uþiteli, nepĜítomnost delší
než jeden den Ĝediteli školy." O uvolnČní dítČte na delší plánovanou absenci nežádáte,
pouze ji oznamujete, abyste se se školou dohodli, jak vaše dítČ dožene zameškané
uþivo (samozĜejmČ neplatí pro lázeĖské pobyty, ... ale pro dovolené bČhem školního
roku a podobné aktivity – takovéto absence škola nebude pĜi testech, zkoušení
zohledĖovat).
• "Omlouvat každou nepĜítomnost žáka ve škole (§ 22 školského zákona) písemnou
omluvenkou v žákovské knížce nejpozdČji do 3 dnĤ po pĜíchodu žáka do školy."
Prosíme, oznámení o návštČvČ lékaĜe, ... nepište na papírky. Napište je pĜímo do žákovské
knížky. Budou tak mít zároveĖ platnost omluvenky.
•
•

PĜíchody do školy
Další problém (pro nČkolik jedincĤ).
Školní Ĝád hovoĜí jasnČ: "Žák je povinen pĜicházet do školy tak, aby byl
pĜed zaþátkem vyuþování ve tĜídČ
(7:55)". Týká se pĜedevším tČch, kteĜí do školy
(þasto za doprovodu rodiþĤ) pĜicházejí pravidelnČ
tČsnČ pĜed osmou.
LyžaĜský výcvik
V lednu absolvovali šesĢáci a sedmáci lyžaĜský
výcvik. Sedmáci proto, že vloni nebylo na þem
cviþit. TĜi dny bČžeckého a dva dny sjezdového
lyžování. A ejhle! Všichni pĜežili, zdokonalili se.
NČkteĜí dokonce pĜekonali sebe sama a za to jim
patĜí velká pochvala. Dokud nám to poþasí dovolí,
budeme v hodinách tČlocviku chodit na bČžky.
Pokud není vaše dítČ omezeno zdravotnČ, ale
pouze tím že nemá lyže, pokusíme se mu je pĤjþit.
Touto cestou prosíme ty z vás, kteĜí máte doma
zbyteþné lyže, lyžáky pro školáky, zdali byste je
nemohli škole darovat.

PrĤmČry, prĤmČry
Vždy, když se "uzavírají známky", zaþínají žáci
(mnohdy i rodiþe) poþítat, "co mi to vlastnČ vychází". Výsledná známka za þtvrtletí, pololetí, ale
není pouhým matematickým prĤmČrem získaných známek. Jsou v ní také zohlednČna kritéria
jako napĜ. aktivita, schopnost samostatné aplikace získaných poznatkĤ, ... A ještČ k prĤmČrĤm
(jedniþka z pČtiminutovky urþitČ nemá stejnou
váhu jako jedniþka z diktátu, tak jak to spoþítat?)
Sportovní den
Jakmile nám to poþasí dovolí, vyrážíme na sportovní den (bČžky, sjezdovky, boby, pČšky, Míseþky, Benecko, KnČžice nebo škola). Bućte ve
stĜehu!
Tábor
Školní „pĜímČstský“ tábor letos probČhne od pondČlí 29. 6. do pátku 3. 7. v duchu „Z pohádky do
pohádky“. Další informace a pĜihlášky najdete na
školním webu od pondČlí 23. 2. 2015.

Olympiády
Na pĜelomu ledna a února probČhla okresní
kola olympiády v jazyce þeském, anglickém
a olympiády dČjepisné. V každé jsme mČli
po dvou zástupcích, kteĜí naší škole
rozhodnČ neudČlali ostudu. Za reprezentaci
školy dČkujeme: J. Stehnovi., M. Horákovi.,
Sv. Loudové, E. Forbelské, K. a M.
Wimmerovým.

Výroky žákĤ
Uþitel: „Chodili nazí.“ – ŽákynČ: „Pane
uþiteli, po þem chodili?“
Jak se mumifikovalo? – PĜed smrtí
zaplacení lidé dotyþnému odstranili
orgány z tČla a obvázali ho .
obvazy.
Co je to kvádr? – To jsou dva þtverce a
dva obdélníky ve 3D.

LyžaĜské závody
Také letos se naše škola zúþastnila Poháru podkrkonošských škol v bČhu
na lyžích aneb po stopách dolnobranských lyžaĜských mistrĤ. O jarních
prázdninách mohly dČti využít výborné snČhové podmínky. Ovšem v den
závodu se musely poprat s mokrým a témČĜ mizejícím snČhem pod lyžemi.
Máza nebyla jednoduchá, ale Ĝídili jsme se heslem: Každý mistr maže klistr.
I pĜes nároþnost tratČ (mohla být vyhlášena soutČž o nejlepší pád) naše družstvo ve složení J. Erlebachová,
P. Uþený, N. HruboĖová, J. Bermann, B. PaulĤ, M. Hájková, M. Morávek, M. Holubec, L. Erlebach, Š.
MatČásková, M. Nyklová, L. Erlebach, Bermannová, Š. Jero a M. Jiroutek vybojovalo v konkurenci devíti
škol skvČlé druhé místo. Radost dČtí byla dĤkazem, že bČh na lyžích je stále pohybová aktivita, která
mĤže i bavit. DČkujeme rodiþĤm, kteĜí nás pĜišli podpoĜit a pomohli s pĜípravou lyží.

Dopisy vynálezcĤ, objevitelĤ
Osmáci se na chvíli pĜevtČlili do rolí objevitelĤ a vynálezcĤ a jejich jménem nám poslali dopis:
„Dobrý den, jmenuji se Edward Jenner a pracuji jako praktický lékaĜ v Berkeley. MomentálnČ se zabývám
neštovicemi.Všiml jsem, že lidé, kteĜí pĜicházeli þasto do styku s dobytkem a nakazili se kravskými
neštovicemi, témČĜ nikdy neonemocnČli pravými neštovicemi. 14. kvČtna tohoto roku 1796 jsem se rozhodl
uþinit pokus a zámČrnČ naoþkoval osmiletému Jamesi Phippsovi hnis z vĜídku zpĤsobeného kravskými
neštovicemi. Chlapec onemocnČl kravskými neštovicemi, ale za šest týdnĤ se uzdravil. Poté jsem tohoto
chlapce infikoval vakcinaþní dávkou pravých neštovic.Podle mého pĜedpokladu nemoc u chlapce ani
nepropukla.!!A toto JE vĤbec první vakcinace na svČtČ!!Edward Jenner“
„Dobrý den, jmenuji se James Watt, jsem vynálezcem parního stroje. Narodil jsem se 17 ledna 1736, jsem
britský vynálezce a fyzik. Uþil jsem se u mechanika T. Morgana v LondýnČ. V roce 1759 jsem se dozvČdČl o
parním stroji Thomase Newcomena. Tento stroj jsem zdokonalil, vylepšil a pĜedČlal. Jednalo se o stroj na
principu kondenzace syré páry ve válci a využití síly vyvolané pod tlakem k þerpání vody. Moje další
vynálezy: dvojþinný parní stroj, nezávislý objev složení vody, vývČva, dvojcestný ventil. ChtČl bych vám
nabídnout nČkterý z tČchto vynálezĤ k prodeji.
Plyn – spotĜeba
Školu máme zateplenou, okna vymČnČná. Jak se to
projevilo na spotĜebČ plynu? V roce 2012 (bez
zateplení) jsme protopili 22 368 m3, v roce 2013 (od
záĜí zatepleno) 18 598 m3, v roce 2014 jenom 9 850
m3 (ale zase nebyla žádná zima).
Besedy - policie
V prĤbČhu mČsíce bĜezna probČhnou na celém prvním stupni besedy s
poruþíkem Kmínkem - pĜíslušníkem PýR. Zábavnou formou se v nich
dČti seznámí s tím, proþ je tu policie, jaké má úkoly, jak mĤže pomoci
malým dČtem. DČti dostanou rady, jak se chovat v rĤzných situacích
bČžného života a také trochu nahlédnou do policejního vybavení.

SoutČž ve sbČru papíru
V kvČtnu nás opČt þeká soutČž
tĜíd ve sbČru papíru. VítČzná
tĜída (nejvČtší prĤmČr na žáka)
obdrží 100 Kþ na žáka (pĜíspČvek na školní výlet). V každé
tĜídČ bude také odmČnČn nejlepší „sbČraþ“. Papír budeme
vybírat zvlášĢ kartony a zvlášĢ
ostatní papír
ěeditelské volno bude
29. a 30. 6., konþíme
26. 6. 2015

