Akce do dubna 2012

Vážení rodiče,
nedávno jsme společně zahajovali školní
rok 2011/2012 . Nyní už se blíží konec
listopadu a těšíme se na nejkrásnější
svátky roku Vánoce.
Náš tradiční Zpravodaj pro rodiče vám
přináší některé aktuální informace z dění
ve škole i plánované akce, jež nás čekají
v prosinci a v 1.čtvrtletí roku 2012.
Budeme rádi, když se s vámi setkáme ve
škole, vaše děti (a naše žáky) potěší, když
se přijdete podívat na akce školy nebo
školního klubu či družiny.
Dovolte, abych popřál všem příjemné
předvánoční dny a abyste i v tomto
Zpravodaji našli některé pro vás zajímavé
informace.
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29.11.2011 se uskuteční slavnostní
otevření nové klubovny Školního kubu ZŠ
a učebny I.B
9.12.2011 proběhne předvánoční
odpoledne (pozvánka uvnitř Zpravodaje)
22.12.2011 je den ředitelského volna
23.12.2011 začínají vánoční prázdniny
(nástup do školy 3.1.2012)
9.-12.1.2012 se konají konzultační dny
rodičů s učiteli
18.1.2012 se uskuteční již 4.Školní brána
19.1.2012 proběhne zápis nových
prvňáčků
31.1.2012 žáci obdrží výpis pololetního
vysvědčení
3.2.2012 mají žáci 1 den pololetních
prázdnin
5.-10.2.2012 – lyžařský výcvik (VII.A)
20.-26.2.2012 – jarní prázdniny
20-22.2.2012 – zimní akce školního
klubu (Šumava)
17.3.2012 se koná již 9.školní ples
5.-6.4.2012 jsou velikonoční prázdniny
11.4.2012 se konají třídní schůzky

Elektronické učenice
Chcete doma pro své dítě ZDARMA
využívat možnosti elektronických učebnic?
Naše škola využívá již druhým rokem sadu
i-učebnic Nakladatelství Fraus. Žáci i
rodiče si mohou zdarma stáhnout licence
na domácí opakování a procvičování
(2.stupeň
ZŠ).
Na
adrese

http://ucitel.flexilearn.cz/rozsireni/sadazak/
se musí žák (nebo rodič)
zaregistrovat a licenci si stáhnout ze
stránek v průběhu října a listopadu.

Žáci naší školy si mohou tedy zdarma
stáhnout žákovské licence těchto i-učebnic
pro domácí opakování a procvičování. S
učením jim pomohou videa, animace,
audionahrávky, odkazy na zajímavé weby.
Z klipartů sady Microsoft Office

Předvánoční odpoledne

Výchovný poradce informuje

Čas adventní a vánoční je tu a my se
společně můžeme těšit na krásné chvíle,
kdy se můžeme zastavit a potěšit se
úsměvem, drobným dárkem a hezkými
zážitky. Základní škola společně s Obecním
úřadem Chotěšov připravila předvánoční
odpoledne. V prostoru OÚ a před ním
začne v pátek dne 9.12.2011 v 15:00
hodin vánoční trh žáků školy.
V podvečer – v 16:45 hod. se před
budovou obecního úřadu rozsvítí vánoční
strom.

Informace k volbě povolání:

NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE!
Přes podzimní čas, kdy z nebe padají
studené kapky, přes Mikuláše s čertem,
kteří přicházejí s nadílkou, přichází tiše, po
špičkách a každý rok „dříve“ čas vánoční.
Doma to možná mnohdy s tichem, klidem
a pohodou nemá co dělat, protože vysavač
vrčí celkem nahlas, plechy zvučí kovovým
tónem, pračka sviští na plné obrátky a
občas padnou i věty, které se ani s klidem
vyřknout nedají.
Ale proč? Proč se nezastavíme a s klidem a
pohodou společně se svými dětmi si
nezpestříme alespoň jeden den - páteční
odpoledne
společně
v radostném
předvánočním duchu?
Děti a učitelé vás srdečně zvou na
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ CHOTĚŠOV
pořádaný dne 9. 12. 2011 v místním
kostele od 17.00 hodin.
Stačí s sebou vzít dobrou náladu, teplé
oblečení a členy rodiny.

Ve školním roce 2011/12 splní povinnou
školní docházku na naší ZŠ 23 žáků.
Podrobné informace o přijímacím řízení na
střední školy ve školním roce 2012/13
naleznete na webu školy – Výchovný
poradce. Podrobné informace podá pan
učitel František Marek
Zápis do prvního ročníku
základního vzdělávání se bude konat ve
čtvrtek 19.1.2012 od 13:00 do 17:00
hodin v budově ZŠ, Plzeňská 388,
Chotěšov.
K zápisu v tento den přijdou děti narozené
v rozmezí od 1.9.2005 do 31.8.2006
a dále ty, kterým byl povolen odklad školní
docházky.

Co vše potřebuje dítě umět, když jde
do první třídy?




Děti
pěveckého
kroužku,
Iva Zahořová, Monika Kudelová

POZVÁNKA
NA VÁNOČNÍ KONCERT
Zveme rodiče a veřejnost na VÁNOČNÍ
koncert dětí v chotěšovském kostele
narození p.Marie

dne 9.12.2011 od 17:00 hodin.



Mělo by správně mluvit, protože
čtení a psaní jsou v podstatě formy
mluvené řeči. Dítě by tedy mělo
správně vyslovovat, neplést a
nezaměňovat hlásky. Mělo by
zvládnout vyjádřit, co vidělo,
prožilo, umět se naučit básničku,
říkadlo. Pokud má dítě vadu řeči (a
chybějící zuby nejsou příčinou, aby
dítě mluvilo špatně), je třeba
vyhledat odbornou pomoc.
Mělo by umět soustředěně
naslouchat mluvenému slovu –
vyprávění, pohádce. Tuto funkci
nemůžete svěřit televizi. Děti
při sledování pořadu v televizi
vnímají hlavně obraz a slovo je pro
ně často nepodstatné.
Na základě sluchového vnímání by
předškolák měl umět rozkládat
slova na slabiky, poznat první a
později i poslední hlásku slova.
Tady je potřeba opět pomoc
rodičů, nácviku formou her. Co
slyšíš na začátku slova KOČKA? Co
slyšíš na konci slova LÍZÁTKO?









Dobrou aktivitou je také slovní
fotbal.
Zopakovat větu o osmi až deseti
slovech.
Předškolák by měl dobře vnímat
zrakem detaily.
Důležitá
je
také
prostorová
orientace, rozlišení pravé a levé
strany.
Pro nácvik psaní je důležitý
pohybový vývoj, především jemná
motorika. Dítě by si mělo rádo
kreslit, omalovávat. Předškolák
by měl správně držet tužku,
správně sedět při kreslení. Špatné
návyky se jen těžko odstraňují.
Sociální
zralost
je
dalším
předpokladem
pro
úspěšné
zahájení školní docházky. Dítě musí
umět přiměřeně komunikovat s
dospělými, mít zdravý vztah ke
svým vrstevníkům. Ke komunikaci
s dospělým patří především umět
pozdravit, poděkovat, požádat
o něco, vykat, neskákat do
řeči, znát své jméno a adresu
atd.

Určitě máte nyní pocit, že je toho před
vstupem do školy moc. Nepropadejte
panice a věnujte dítěti svůj čas. Je třeba si
společně hrát, vyprávět, odpovídat dítěti
na
otázky,
naslouchat
a
hlavně
povzbuzovat a chválit. Nikdy ho školou
nestrašte a nedovolte to ani nikomu z
rodiny, nesrovnávejte jeho pokusy a
pokroky se sourozencem a kamarády.
Předškolák potřebuje získat pocit jistoty,
potřebuje se do školy těšit a vědět, že to
zvládne.
Děkujeme vám, že se svým dětem
věnujete a věříme, že pro ně bude
škola místem, kam chodí rády, kde
mají
kamarády
mezi
dětmi
i
dospělými.

Kurz pro předškoláky
ŠKOLIČKA
Novinkou v letošním školním roce bude
organizace kurzu pro předškolní děti
s názvem Školička ZŠ Chotěšov.
Během zápisu dětí do 1.třídy obdrží rodiče
nabídku s přihláškou do kurzu pro
předškoláky, který má jediný cíl: Připravit
děti na vstup do školy a seznámit je se
školním prostředím ještě dříve, než 1.září
nastoupí jako žáci školy. Vše bude
probíhat formou her a cvičení v 10 lekcích.
Začátek kurzu je stanoven na 7.2.2012,
předpokládaný konec 24.4.2012. Cena je
stanovena na 200,- Kč za celý kurz.
První a poslední schůzky se zúčastní i
rodiče a budoucí učitelka 1.třídy.

Školní poradenské pracoviště
Od začátku ledna 2012 začne v naší škole
fungovat školní poradenské pracoviště.
Jeho provoz bude řídit Mgr. Martina
Hruškova, která je zkušenou speciální
pedagožkou. Konzultační dny pro rodiče
jsou stanoveny na každé první úterý
v měsíci od 15:00 do 17:00 hodin.

Lyžařský kurz 2012
Kurz je organizován na základě Školního
vzdělávacího programu
Tvořivá škola a směrnice Zásady pro
pořádání školních akcí ZŠ Chotěšov
Místo konání-ubytování:
Penzion Alpský Dům, Železná Ruda
Odjezd -5.2.2012
Návrat-10.2.2012
Vedoucí kurzu: Jiřina Řezáčová
Instruktor:
Mgr.Petr Koňařík
Zdravotnice:
paní V.Paterová

Mgr.Alice Jindrová, výchovná poradkyně

Z klipartů sady Microsoft Office

Žákovská on-line
Od září 2011 funguje v naší škole pouze
elektronická žákovská knížka. Papírová
forma byla z mnoha důvodů a problémů
zrušena.
Přístupy rodičů za měsíce září – listopad
2011 se realizovaly v průměru 500 – 600
návštěv za týden. To znamená každá
rodina přibližně 3x týdně navštíví
Žákovskou on-line a sleduje hodnocení a
docházku svého dítěte.
Ti z rodičů, kteří nemají vůbec
možnost přístupu na internet, mohou
požádat o pravidelný tisk klasifikačního
archu svého dítěte. Frekvenci a způsob
předání lze dohodnout na třídních
schůzkách nebo jednoduchou písemnou
formou
v sekretariátu
školy.

Formulář žádosti o tisk klasifikačního
archu žáka
Protože nemám možnost přístupu na
internet, žádám o tisk klasifikačního
archu
pro …………………………………………………….
žáka ..…… třídy ZŠ Chotěšov.
Frekvence tisků …..…x za měsíc.
…………………………………………….
datum, podpis rodičů

Klipart z kolekce MS Office

Zimní akce školního klubu
O jarních prázdninách plánuje Školní klub
ZŠ Chotěšov třídenní (ještě zimní) akci pro
žáky s ubytováním na Šumavě. Termín:
20. – 22.2.2012.
Podrobnosti a přihlášky najdete na
webových stránkách školy v menu –
záložka Školní klub. Kapacita ubytování je
omezena, proto své děti přihlaste včas u
vedoucí školního klubu Mgr.Pavly Dvorské.

Probíhá opět plavecký kurz
Na
základě
školního
vzdělávacího
programu Tvořivá škola každoročně
pořádáme plavecký výcvik pro žáky 2. a
3.třídy. Kurz probíhá v plaveckém bazénu
v Plzni na Lochotíně pod vedením
odborných instruktorů. V každém ročníku
žáci absolvují 10 lekcí. Na celý kurz (tj. na
2 roky) přispívá škola od letošního roku
částkou 720,- Kč, která je určena
k zaplacení výuky. Poplatek za bazén a
autobus hradí rodiče.
Kurz v letošním roce probíhá od poloviny
září do začátku prosince 2011.

Sport ve škole
Od září letošního školního roku dosáhla
škola některých úspěchů ve sportovních
soutěžích. Naši žáci se umístili na 2.místě
v okresním kole přespolního běhu, získali
2.místo
v okresním
kole
florbalu
v kategorii starší dívky. Úspěšní jsou i kluci
hrající hokejbal v rámci školního klubu pod
vedením Mgr. Marka.
Jedním z nových útvarů Školního klubu ZŠ
Chotěšov je i atletický kroužek pod
vedením pana učitele Petra Koňaříka.
Máme krásný sportovní areál a chceme,
aby naše děti byly úspěšné i v atletice.
Poprvé jsme na konci školního roku
pořádali atletickou soutěž pro žáky školy.
Každý vítěz ve své kategorii (1.-2., 3.-4.,
5.-6.,7.-8.tř.)obdržel Pohár ředitele školy.
Na konci školního roku proběhne proto
2.ročník tohoto poháru.

Informace z naší školní
jídelny
Na začátku října nám byla nabídnuta
obchodním zástupcem firmy Vitana účast
v soutěži ,,Odhalte
tajemství asijské
kuchyně“. Protože jsme soutěživé, tak
stačilo jen vymyslet recepturu a k realizaci
nám již nechybělo nic.
Recept
Čínské nudle s brokolicí a kuřecím
masem
Kuřecí maso na nudličky orestujeme na
troše oleje, přidáme koření minutka
singapur, grilovací koření, smetanu, potom
přimícháme předem uvařené a orestované
rýžové nudle a nakonec spařenou brokolici
(brokolici
spaříme
a
propláchneme
studenou vodou, aby neztratila svoji
zelenou barvu). Ozdobíme paprikou a
snítkou máty. Můžeme servírovat na
předem vyhřátých miskách.
Dobrou chuť přeje tým ŠJ Chotěšov.

Dne 12.9.2011
Polévka s kapáním, vepřové maso,
špenát, bramborový knedlík,
ovocný nápoj
Hodnocení:
Chutnalo
93,1%
Nechutnalo:
6,9%
Dne 16.9.2011
Polévka s rýží, koprová omáčka
s vejci, kynutý knedlík, ovoce,
ovocný nápoj
Hodnocení:
Chutnalo
92,1%
Nechutnalo:
5,3%
Neplatný lístek
2,6%
Dne 19.10.2011:
Krkonošské kyselo, zapečená
brokolice se sýrem, brambor,
perník. Čaj
Hodnocení:
Chutnalo
54,9%
Jídlo chutnalo,
polévka ne:
7,8%
Nechutnalo:
35,3%
Neplatný lístek
2%
Celkové hodnocení:

Důležitá poznámka:
Naše kuchařky se umístily na 2.místě.
GRATULUJEME

Ankety ve školní jídelně
Od loňského školního roku provádíme
ankety, jak žákům i dospělým chutnají
obědy v naší školní jídelně. O začátku
letošního roku proběhly 3 ankety:

Za poslední 3 roky se zvýšil počet
strávníků z průměrných 120 na dnešních
180. Obědy jsou velmi chutné. Bohužel,
některé děti jedí jen málo jídel, nejsou
zvyklé si samy ukrojit maso nebo je vůbec
nejí. Často se někteří jedinci nechají
zmanipulovat druhými spolužáky, kteří se
na jídlo podívají a hned je bez ochutnání
jdou vyhodit. I takové případy dohled ve
školní jídelně zaznamenává. Na dotaz
učitele, proč dítě celé jídlo vyhazuje,
dostáváme stejnou odpověď: „Tohle
nejím“.
A to zde používáme slušné
vyjádření.
I naše děti a žáci školy se musejí učit
kultuře stolování. A školní jídelna je jedním
z nejlepších prostředků k tomu, jak tyto
znalosti a dovednosti při stolování a
správné chování uplatnit.

Výlet tříkrálových koledníků
do Domažlic
Ve středu 16.11. jsme byli pozváni
diecézní charitou, na jejíž účet putovala
část výtěžku z Tříkrálové sbírky (Meclov),
na výlet do Domažlic. Výlet byl
zorganizován jako poděkování za účast na
tříkrálové sbírce.
Na výlet jsme vyrazili časně ráno vlakem.
Na nádraží v Domažlicích nás již čekal
p. Glac, který nás dovedl na náměstí.
Naše první kroky mířily na 56 metrů
vysokou domažlickou věž. Někteří z nás
výstup po příkrých dřevěných schodech
vzdali, ostatní statečně zdolali všech 194
schodů a shlíželi z ochozu věže na celé
Domažlice. I přes nejasné obrysy budov
zahalených v mlze stál tento pohled určitě
za to.
Poté jsme se přemístili do domovů
mládeže Duha, kde jsme měli možnost
vyzkoušet si tvorbu nejrůznějších výrobků.
Vyzkoušeli jsme si mnoho technik a
vyrobili jsme si dárky pro naše blízké
stejným způsobem, jakým je vyrábí klienti
charity. Následovalo občerstvení na místní
faře a velmi zajímavé promítání fotografií
s poutavým komentářem. Viděli jsme
v akci domažlické tříkrálové koledníky i
obrázky z rekonstrukce střediska sociální
rehabilitace
sv.Vavřince
a
sociálně
terapeutické dílny sv. Josefa v Meclově.
Příjemně strávený den rychle utekl a my
již museli spěchat zpět na nádraží.

Zajímavé webové stránky
Pro školy.cz
Na webových stránkách naší školy je logo
zajímavého
portálu
PROSKOLY.CZ.
Citace z úvodu webu:
„Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou
řadu testů rozumových schopností (logika,
paměť, prostorová představivost, vnímání,
koncentrace), unikátní test volby povolání
a sociometrické dotazníky pro měření
třídního a školního klimatu. Portál je
dobrým pomocníkem pro žáky, jejich
učitele i rodiče.“
http://www.proskoly.cz/

Citáty o výchově a vzdělání
Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a
úctu mladých, je dávat jim nekonečné
rady.
Ernest Hemingway
Táta - to je velké dítě, které jsem měl,
když jsem byl malé dítě.
Alexandr Dumas ml.
Výchova dětí je činnost, při níž musíme
obětovat čas, abychom ho získali.
J.Jacques Rousseau

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.
Jean Paul

PŘÁNÍ

Tříkrálové sbírky se určitě zúčastníme i
následující rok, obzvlášť když jsme viděli
na vlastní oči, že tím opravdu pomáháme.
Mgr.Pavla Dvorská, vedoucí školního klubu

Vážení rodiče, přejeme vám hezké a
milé Vánoce, v roce 2012 hlavně
zdraví, hodně úspěchů a také radost ze
školních výsledků vašich dětí.
Mgr. František Halada
ředitel školy

