
Inspekce 

školu navštívila ve dnech 3. - 7. 10. 2014  

Česká školní inspekce. Výsledkem její  

práce je Protokol o kontrole a vlastní  

inspekční zpráva. Protokol o kontrole  

konstatuje, že škola má, v souladu se zákonem, vytvořený 

školní řád a školní vzdělávací program. Inspekční zpráva 

bude (v řádu měsíců) zpřístupněna na www.csicr.cz. 

Každopádně končí větou: „Celkově ve sledovaných 

oblastech škola trvale vykazuje velmi dobrou úroveň.“ 

Kompletní znění je k nahlédnutí v ředitelně, celý závěr 

zprávy na školním webu. 

 

 

Indonésie 

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili vzdě- 

lávacího projektu Planeta Země 3000. Sezná- 

mili jsme se s dalším koutem naší planety –  

s Indonésií, jednou z nejpestřejších zemí svě- 

ta. Cestovatelům a dobrodruhům tento ostrov  

nabízí bohatou škálu možností poznání. Žáci se setkali se 

za-jímavými živočišnými druhy, které žijí jen na tomto 

úze-mí. Objevovali krásy podmořského světa, vystoupali 

na mohutné vulkány a poznali, jak se zde těží síra. Jak zde 

žijí obyvatelé. Ale nejzajímavější byla oblast Nové Guinei, 

kde jsme navštívili domorodé kmeny, které žijí ještě stále 

v době kamenné a dokonce praktikují kanibalismus. 

Představení se velice líbilo a za rok nás čeká východní 

Afrika- kolébka lidstva.  

 

Šíroviny 
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Školská rada 

V listopadu proběhly volby do škol-

ské rady. Rodiče žáků v ní budou za-

stupovat J. Loudová a E. Maťeásko-vá, 

učitele školy L. Schwarzová a J. 

Maralíková, za obec jsou do rady 

jmenovány A. Horáková a St. Paulů. 

Ustavující zasedání školské rady 

proběhne v lednu 2015. 

 

Strašidelná škola 

V měsíci listopadu devátá třída uspořádala 

strašidelnou školu pro třídu první. Děti plnily  

úkoly, které pro ně deváťáci připravili. 

Řešily různé hádanky, skládačky, kreslili 

strašidla podle předlohy a další. Občas se 

mohly polekat strašáka Martina. Vše ukon-

čila závěrečná diskotéka strašidel. Doufáme, 

že si to prvňáci užili a deváťákům děkujeme. 

Podzimní čtení 

Po loňském zkušebním  

ročníku, který dopadl  

nad očekávání dobře,  

jsme letos opět uspořá- 

dali podzimní čtení. Po  

lampionovém průvodu (se 137 dět-

skými účastníky, rodiče jsme spočítat 

nestačili) jsme posluchačům nabídli 

výběr poslechu z pěti knih (od 

Pratchetta po Hrubína). Za světla 

svíček naslouchala většina dětí i rodičů 

„neodolatelnému“ přednesu našich 

učitelů (občas doprovázeným hudbou 

či pokusem o scénické ztvárnění). Tak 

snad za rok znovu. 

 

Alergeny – jídelníček 

Od půlky prosince se v jídelníčcích (po 

celé republice) budete setkávat 

s alergeny. Ve škole jsme tuto admi-

nistrativně-evropskou alergičnost vy-

řešili následovně: za každým jídlem 

budou v jídelníčku uvedena čísla 

alergenů v tomto jídle obsažených. Pod 

jídelníčkem pak bude seznam 

jednotlivých alergenů. 

 

 
 www.proskoly.cz 

Na této webové stránce najdete velké množství různých testů (logika, představivost,  

angličtina, srovnávací testy, dopravní výchova,...). Škola nakoupila přístupová práva  

pro všechny žáky, kteří během prosince obdrží své přístupové heslo. Testy potom  

mohou zkoušet kdekoli. Přístup je neomezen.  

 

http://www.csicr.cz/
http://www.proskoly.cz/


Příběhy bezpráví 

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví.  Projekt pomocí 

filmových ukázek a osobních zážitků mapuje významné okamžiky našich novodobých 

dějin. V rámci této akce se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy s paní Hanou Jüptnerovou, 

 která jim na příkladu svého života ukázala dobu normalizace a její vliv na běžný život.  

 

. 

 

Vánoční svátky   

Vánoce jsou krásné svátky, 

 plné štěstí, zdraví, lásky.  

Rolničky zvoní a zvoní,  

chvojí nad dveřmi voní.  

 

Sněhuláci bílí páni, stojí 

mrazem přikováni.  

sněhové závěje se třpytí, 

 ve tmě všechno krásně svítí.  

 

Na věnci svíčky hoří,  

stromeček krásně září.  

Posloucháme koledy  

a užíváme pohody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce 

Horší než-li nemoce,  

můžou být jen Vánoce.  

Když vyjdu ven, je tam zima,  

všude sníh a všude rýma.  

Při vánici nejde net,  

tak nadávám na celý svět. 

Předvánoční nákupy,  

často nedám do kupy. 

Nevím nikdy, co mám koupit,  

začínám se z toho hroutit.  

Nevím, co mám komu dát,  

začíná mne to už štvát. 

Jehličí je všude v domě,  

všude jen né na tom stromě. 

Řízky, salát, cukroví,  

to vše jde do otáček,  

po Vánocích budu vypadat 

 jak metráček.  

I když máme na klid nárok,  

jsem ráda, že Vánoce  

jsou jen jednou za rok. 

 

Burza škol 

Ve středu 5. listopadu jsme se vydali na burzu škol, která se konala v prostorách střední školy v Turnově. 

Prezentovaly se tam školy ze Semilska. A zážitky našich deváťáků?  Dělali jsme soutěž ve sbírání letáčků, 

co jsme dostali.  Potkali jsme T. Novotného, který dříve chodil na naši školu. Zakazoval nám chodit do 

třetího patra, kde byly obchodní školy…. Viděli jsme zajímavé „okruhy“, například ze střední zdravotnické 

školy nebo uměleckoprůmyslové. Někteří žáci byli nadšení, protože burza jim poskytla významná kritéria 

pro budoucí rozhodování. …. Téměř nic nového jsem se tam nedozvěděla a ani  si nevybrala školu.  

 

V úterý 16. 12. vás všechny zveme na vánoční koncert, který se koná v klubovně školy.  

Vzhledem k velkému zájmu v letech předchozích uspořádáme opět koncerty dva. První  

od 17:00, druhý od 18:18. Těšíme se na vás.  Mějte se krásně, nejen o Vánocích! 

 

 

Vánoce 

Vánoce se blíží, 

obchody už šílí, 

dárečky jsou vystavené, 

a peníze už připravené. 

 

Cukroví již doma voní, 

děti na ně tajně chodí, 

Vosí úly a rohlíčky 

i nazdobené perníčky. 

 

Mamka dárky rychle balí, 

děti tiše odhadují. 

Co přinese Ježíšek? 

Možná bílý kožíšek. 

 

Večeře už nastala, 

chutí svou nás dostala.  

Dárky se teď rozbalují,  

příjemně nás překvapují. 

 

Hej mistře 

Dne 9. prosince vyjela 4. a 5. třída do Jilemnice, kde v SD Jilm předvedlo královéhradecké Divadlo Drak 

zajímavé představení Hej mistře. Začalo to o Hančovi a Vrbatovi, jak zemřeli. V druhé polovině měl Hanč 

halucinace, když umíral. Byl v nebi a stal se andělem. A andělem byla i jeho žena Slávka. Líbilo se mi, jak 

měli udělané loutky… Kristýna Loudová, 4. třída….      Následující básně jsou z tvorby žáků 2. stupně: 

Děkujeme panu Miroslavu Hrubému a manželům Hruboňovým za sponzorské dary. 

 


