č.
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listopad 2013
ážení rodiče,

Náš tradiční Zpravodaj pro rodiče
vám přináší aktuální informace z dění
ve škole a plánované akce, které nás
čekají od prosince 2013 do dubna
2014.
Máme za sebou první tři měsíce
školního roku a těšíme se na Vánoce.
Doba nám přináší stále více a více
změn, proto je pro nás všechny velmi
důležité, abychom vzájemné vztahy
s dětmi, mezi sebou i se školou
udržovali, pokud možno, co nejlepší.
K tomu chce přispět i náš Zpravodaj.
Mgr. František Halada,
řed.školy

Obsah devátého čísla
 Úvodní slovo
 Seznam pedagogů školy
 Akce od listopadu 2013 do
dubna 2014, prázdniny
 Z výsledků dubnové ankety
 Pozvánka k zápisu do 1.třídy
 Zveme na vánoční trh,
koncert
 Pozvánka na 11. školní ples
 Foto z oslavy výročí české
školy v Chotěšově
 Enviromentální výchova
 Den zdravé výživy
 Zajímavé odkazy
 Přání

Seznam pedagogů školy,
třídnictví
I. stupeň ZŠ – třídní učitelé
I.A Mgr. Lenka Nečasová
II.A Mgr. Markéta Křelovcová
III.A Mgr. Miroslava Foudová
III.B Mgr. Jarmila Koubková
IV.A Mgr. Eliška Zavadilová
V.A Mgr. Robert Jindřich
asistentky pedagoga pro žáky:
Bc. Naďa Hodačová
Eva Mastná
II. stupeň ZŠ – třídní učitelé
VI.A Mgr. Irena Hudcová
VII.A Mgr. Petr Koňařík
VIII.A Mgr. Jaroslava Studničková
IX..A Mgr. Hana Duffková
další vyučující:
Mgr. Miroslav Čáp
Mgr. Jitka Markupová
Bc. Pavel Káčerik
výchovný poradce, zást.řed.školy
Mgr. Alice Jindrová
Školní družina
Ivana Bašná , Eva Mastná
Školní klub
Mgr. Ludmila Kučerová (od
1.12.2013)

Akce od listopadu 2013
do dubna 2014, prázdniny
Vánoční trhy, koncert a rozsvícení
stromu dne 6.12.2013 od 15:00
hodin v chotěšovském klášteře
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
dne 11.12.2013 od 16:00 hod. v MŠ
Konzultační dny pro rodiče
13.-16.1.2014 (čas - po domluvě)
Školní brána pro rodiče
dne 23.1.2014 v 16:00 hod. v ZŠ
Školení učitelů
31.1.2014 (8:00 – 16:00) v ZŠ
Zimní akce školního klubu
3.-5.3.2014) – sledujte web školy
Lyžařský výcvik
16.- 21.2.2014 Železná Ruda
Třídní aktivy
16.4.2014
Projektové dny
Škola budoucnosti (březen 2014),
Den Země (22.4.2014)
Letní tábor
19.7. - 26.7. 2014 (místo bude
upřesněno, PŘIHLÁŠKY ve ŠK

Prázdniny, dny ředitelského volna
21.12.2013 - 5.1.2014 ván.prázdniny
31.1.2014
pololetní prázdniny
3.3. - 9.3.2014
jarní prázdniny
17.4. - 18.4.2014 velikonoč.prázdniny

Informace rodičům budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 16.1.2014 se od
13:00 do 17:00 koná zápis do
prvního
ročníku
základního
vzdělávání podle § 36, odst. 4
školského
zákona
v
budově
Základní školy Chotěšov, Plzeňská
388.
Společně se zákonnými zástupci
přijdou k zápisu i všechny děti,
které se narodily v rozmezí od
1.9.2007
do
31.8.2008
a
zároveň i děti, kterým byl u
zápisu v roce 2013 doporučen
odklad školní docházky o 1 rok.
Zákonný zástupce s sebou přinese
svůj občanský průkaz k ověření
totožnosti, rodný list dítěte a nově
také již vyplněnou žádost k přijetí
do školy podepsanou oběma
zákonnými zástupci (k dispozici v
MŠ, popř. na webu ZŠ).
Vážení rodiče, chtěli bychom Vám
být nápomocni při vstupu Vašeho
dítěte do školy, a proto Vám
nabízíme naše “desatero”.

Desatero pro rodiče prvňáčka
1. Každý den kontroluji aktovku
za přítomnosti svého prvňáčka.
2. Každý den ořežu tužky, dítě
jich má mít v zásobě několik.
3. Pomáhám dítěti v přípravě
školních pomůcek za jeho
přítomnosti,
společně
je
dáváme do aktovky.
4. Školní pomůcky koupím raději
až po poradě s vyučujícím.
5. Přípravu na vyučování rozdělím
dítěti
na
kratší
časové
intervaly, nejlépe 2 x 15 min.
6. Příprava na vyučování by měla
probíhat v klidném, příjemném
prostředí, aby se dítě mohlo
soustředit na svou práci.
7. Příprava na vyučování má být
pravidelná, aby si dítě upevnilo
pracovní návyky.
8. V klidu si povídám s dítětem o
tom, co prožilo ve škole,
snažím se odpovědět na jeho
dotazy.
9. O
společných
kulturních
zážitcích
(rozhlas,
televize,
kino, divadlo, koncerty) si s
dítětem vyprávím, snažím se
vysvětlit, čemu nerozumělo.
Tím
rozvíjím
nenásilnou
formou jeho rozum a vnímání.
10. Své dítě raději pohladím,
pochválím za drobné úspěchy.
Snažím se nezlobit se, když se
mu ve škole něco nedaří.
Od února 2014 bude v 10 výukových
hodinách probíhat hravou formou
příprava na školu pod názvem
Š K O L I Č K A.
Na společná setkání s dětmi i
rodiči se těší
Mgr. A.Jindrová, výchovná poradkyně

ZAJÍMAVÉ ODKAZY


http://druhanoha.cz/

 http://testy.nanic.cz/
 http://www.sotkoviny.cz/
nejnovejsi
 http://www.policie.cz/naro
dni-protidrogova-centralaskpv.aspx

ŠKOLNÍ






BRÁNA

Jak zlepšit prospěch Vašeho
dítěte?
Jak k lepšímu ovlivnit poruchy
učení a chování dítěte?
Co ovlivňuje zdraví dítěte?
Víte, s kým vším komunikuje
Vaše dítě na počítači?
Chcete více poznat prostředí,
v němž se Vaše dítě vzdělává?

Přijďte k nám do školy
23.1.2014

POZVÁNKA

Vánoční trh a adventní koncert se
uskuteční od 15:00 hod. (koncert
v 18:00 hod.)

6.12.2013
KLÁŠTER CHOTĚŠOV

Plavecký výcvik

KDY: 15.3.2014 od 20:00 hodin
KDE: v NÁRODNÍM DOMĚ
Hraje AMATI BAND Stříbro
Vstupné

80,-Kč
100,-Kč

v předprodeji
přímo na akci

Hledáme zájemce z řad rodičů,
prarodičů
či
kamarádů
jako
doprovod při obcházení TS 2014.
Budeme
obcházet
v sobotu
11.1.2014 od 9:00 hodin.
Kontaktní telefon
Květa Vítková 776 18 19 57

S lítostí oznamujeme, že se v
letošním roce nepodařilo najít
společnost, která by finančně
vypomohla
s
uspořádáním
akce Vypouštění balónků s
přáním k Ježíškovi.

Žáci naší školy jezdí každoročně
v 1. pololetí na plavecký výcvik.
Žáci II.A a III.A,B absolvovali
celkem 10 lekcí, od 9.9.2013 - do
18.11.2013 v plaveckém bazénu
v Plzni na Lochotíně. Celkem
jezdilo na kurz 54 dětí. Žáci II.A
jezdili
poprvé,
žáci
III.A,B
navštěvovali kurz již v loňském
školním roce.
Každé pondělí se žáci sešli před
školou, odkud jsme před 8.
hodinou odcházeli k autobusu,
který na nás čekal a odvezl až na
parkoviště k bazénu a po lekci
plavání zpět ke škole.
Přes počáteční nervozitu se žáci
velmi rychle přenesli a po
rozdělení do čtyř skupin ihned
začali s výukou. Výuka si neklade
za
cíl
perfektní
zvládnutí
závodních stylů, ale spíše základní
dovednosti,
jako
je
výdrž,
orientace pod hladinou, základy
startovního
skoku.
Ale
také
uvědomění si, že vody netřeba se
bát, že je jen potřeba dodržovat
některá pravidla a že velice
důležitá je pravidelnost.
Na závěr proběhlo přezkoušení
plaveckých
dovedností
pod
dohledem plavčic a vyučujících,
poté
následovalo
předání
„mokrých“ vysvědčení.
Žáci by si měli zapamatovat, že je
důležité
získané
dovednosti
neustále „pilovat“ a procvičovat.
Mgr. Markéta Křelovcová

Den zdravé výživy
Dne 25. 10. 2013 proběhl na naší
škole Den zdravé výživy. Žáci
pracovali s třídními učiteli
ve svých třídách. Pro mladší žáky
si dvojice z 9. třídy připravily
povídání a prezentace o zdravé
výživě,
úkoly
s využitím
interaktivní tabule, hádanky a
obrázky, povídání o zdravém
životním stylu. Děti si vytvořily
z letáků a balicího papíru výživové
pyramidy, plakáty se zdravými a
nezdravými potravinami, vyplnily
pracovní
listy
(příprava
rajčatového salátu, výroba piva,
rozluštění
názvů
pečiva).Žáci
poznávali koření – jednalo se o 10
druhů sušeného, ale i čerstvého
koření
a
bylinek
(meduňka,
zázvor, pepř zelený, badyán,
oregáno,…). V některých třídách
zazněla i pohádka o lesní zvěři a
její potravě a pití. Všude byly
košíky s ovocem a zeleninou žáci je poznávali pomocí hmatu a
čichu, k jednotlivým druhům si
něco řekli a pak došlo na
oblíbenou ochutnávku (klasické
druhy- jablko, banán, mrkev,
paprika,…, ale také granátové
jablko, zázvor, limetka). Poslední
hodinu
proběhlo
hodnocení
jídelníčků a zhotovených salátů
včetně prezentace zeleninových a
ovocných salátů. Den zdravé
výživy se vydařil a snad i žáci
budou přemýšlet o zdravějším
způsobu stravování.
Mgr. Markéta Křelovcová

Environmentální výchova
Sběr druhotných surovin - naše
škola bude i v letošním školním
roce 2013/2014 sbírat druhotné
suroviny. Sbírat se bude papír zvlášť noviny, karton, časopisy,
knihy bez desek. PET víčka – v
letošním roce je sbíráme pro
vážně nemocné dítě - Sofinku
Suroviny
se
budou
vybírat
v pondělí a středu 7:40 - 8:00.
Z důvodu evidence označte,
prosím, sběr jménem, třídou,
váhou materiálu a druhem papíru.
Sběr ukončíme 30. 6. 2014.
Za
minulý
rok
se
vybralo
s přispěním obce 1500 kg papíru
a 25 kg pet-víček. Více informací:
http://www.zschotesov.eu/index.
php/environmentalni-vychova
V návaznosti na sběr druhotných
surovin se i letos naše škola
účastní projektu pod názvem
Tonda-obal. Více informací o
projektu:http://www.tondaobal.cz/
Rybářská soutěž - žáci 8 - 9.
tříd se zúčastnili rybářské soutěže
- více informací:
http://www.ssrv.cz/c-143rybarska_soutez.html
Mgr. Petr Koňařík
koordinátor environmentální výchovy

Z výsledků ankety rodičů

Vážení rodiče a občané Chotěšova,
Mantova, Týnce, Losiny a Hoříkovic.
Rok 2013 pomalu končí a před námi
jsou vánoční svátky. Doba pro každého
jiná. Pro někoho dny volna a
odpočinku, pro jiného setkávání rodiny
a přátel,… Pro každého z nás jsou
Vánoce něčím významné, krásné,
inspirující. Naše děti se těší na dárky a
my zase máme radost, když vidíme
v jejich očích jiskřičky očekávání a
milého překvapení. Vánoce by však
neměly být jen o množství dárků a
jídla, ale především o hezkých vztazích,
úsměvu, odpuštění.
Přeji Vám krásné a milé Vánoce, hodně
pohody, hezkých chvil a spokojenosti.
V roce 2014 pak hlavně zdraví, radost
z dětí, dobrou práci a dostatek
optimismu pro současný náročný život.
Mgr. František Halada
ředitel školy

Foto z oslavy výročí školy
14.9.2013
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