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Konečně! Další číslo už je tady.
Ukáže nám pohled do zahrady?
Novými okny, to se ví!
Na některé otázky odpoví.

Pár dní nato, v zimě, dešti
nehráli však v Budapešti.
V pražském finále velmi jistě
skončili na třetím místě.

Třeba jak celé prázdniny hluk a prach
byly na chodbách i ve třídách.
Kdo však uvidí krásná okna zelená,
podlomí se mu dozajista kolena.

Zda je něco v nepořádku,
vyčteš možná z dalších řádků.
A jestli ne, tak zcela jistě,
dozvíš se vše v příštím čísle.

Nebo jak kluci kopali do míče,
nehráli tentokrát na břehu Botiče.
Vyhráli turnaj škol Prahy 3,
jsou nyní našeho obvodu mistři.

Anonymous

Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3
Je o všem co nás zajímá. Můţe do něj přispět kaţdý z naší školy.

Slovo má

2

Ze sportu

O čem jsme nepsali:

3

Charitativní sobota

*Divoký západ

3

Vědomostní soutěţe

15–16

*Exkurze na letiště

4

Hry a hlavolamy

16–17

*Škola v přírodě

5

Kultura
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*Stuţkování a absolventské práce

6

Z internetu

19

*Letní tábor v Chorvatsku

7

Ve znamení voleb

20

Ve škole proběhlo

8

Kolik řečí znáš

9

Seminář AJ
Projekty

12–13
14

9–10
11–12

REDAKCE
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme usedli do školních lavic. Přes prázdniny se
naše škola značně vylepšila a po teplém kabátu dostala také nová okna. Kdyţ jsme šli o
prázdninách okolo, tak se nám ani nechtělo věřit, ţe do začátku školního roku bude vše
hotovo. Ale 1. září vše svítilo novotou.
První den školního roku sice ráno pršelo, ale nakonec se i počasí umoudřilo, a tak
nový školní rok mohl nerušeně začít. A protoţe jsme vloni skončili o pár dní dříve, čekalo nás
se začátkem školního roku více práce neţ obvykle. A tak krásné chvilky z prázdnin zůstaly
jen ve vzpomínkách nebo zachycené na fotografiích. Nový školní rok zase začal.
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O ČEM JSME JEŠTĚ NEPSALI
Vzhledem k výměně oken jsme předprázdninové číslo nestačili vydat. Ale některé
články stojí za připomenutí. A tak je vydáváme v tomto čísle.

DIVOKÝ ZÁPAD
V noci z 11. na 12.
dubna se škola proměnila na
Divoký Západ. Malé bledé
tváře a rudochy přivítal kmen
indiánu
JIDAMAMASATE.
Indiáni předvedli bojové tance
u totemů a kovbojové si
zatančili country tance.
Před velkou bojovkou
a hledáním pokladu si děti
pochutnaly
na
pečeném
kuřátku na divoký způsob.
Pak
uţ
vypukla
vytouţená
bojovka,
kde
druţstva plnila úkoly. Po
rozluštění indiánské abecedy
získaly děti heslo pro vstup
do jeskyně, kde byl ukryt
poklad. Co všechno děti musely splnit: házely lasem, tomahavkem, dojily krávy, hrály si na
honáky krav, lovily šípem a na závěr se posilnily v Taverně pravou whisky. 
Pak jsme si
vyčistili zoubky, ustlali
pelíšky a hajdy na
kutě. Na dobrou noc
se promítala pohádka
Šťastný Lucky. Ráno
na děti čekala bohatá
snídaně, jakou svět
neviděl.
Při odchodu si
děti
odnesly
na
památku přívěsek a
sladkého indiánka.
Všichni jsme si
uţili spoustu legrace a
uţ se těšíme na příští
spinkání.
Vychovatelky ŠD
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EXKURZE NA LETIŠTĚ.
Dne 9. 6. navštívila
třída II. A vojenské letiště
Kbely. Dětem i pedagogickému
doprovodu bylo umoţněno
nahlédnout do prostředí, kam
se
běţně
ţádný
z nás
nepodívá. Prošli jsme celé
letiště, viděli přílet i odlet
letadel. Dostali jsme se do
těsné blízkosti vrtulníků a
letadel, seznámili jsme se
s několika technickými údaji,
které se týkají jejich provozu.

Měli jsme také
štěstí
vidět
výcvik
parašutistů. Následovalo
seznámení
s letištními
dravci. Jejich úkolem je
plašit zvěř a ptáky, kteří
jsou pro startující a
přistávající letouny velmi
nebezpeční.
Exkurzi
jsme zakončili ukázkou
techniky
hasičského
sboru.

J. Hudíková
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Celý II. stupeň vyrazil 13. června na školu v přírodě, tentokrát do Štědronína.

Celý pobyt si ţáci náleţitě uţili. Posuďte sami.
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SKAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŽÁKŮ 9. TŘÍD
Slavnostní rozloučení s ţáky 9. ročníku jsme jiţ tradičně spojili s vyhlášením
nejlepších absolventských prací a oceněním jejich autorů.
Všichni ţáci 9. A přišli ve slavnostním oblečení a převzali si šerpu a poslední
vysvědčení.

Následovala volnější zábava a raut, který připravili
ţáci 8. ročníku.

Poslední chvilky strávené na základní škole byly ve znamení loučení se spoluţáky a
pedagogy, panovala tu pohodová atmosféra.
Slavnostní odpoledne zakončila přehlídka nejlepších absolventských prací pro
veřejnost.

redakce
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LETNÍ TÁBOR CHORVATSKO – BAŠKA VODA
Školní druţina letos pořádala II. ročník letního zahraničního tábora v Chorvatsku.
Všichni si uţili plno zábavy, sluníčka, moře i zmrzliny.

Vychovatelky ŠD

7

MÁME DVĚ TŘÍDY PRVŇÁČKŮ.
Ostatní ţáci je hezky přivítali a vzali je mezi sebe. Ve školních lavicích uţ jsou jako
doma. A představte si, ţe za tři měsíce někteří šikulové uţ umí číst, jiní čtou po slabikách.
Prvňáčci se samozřejmě učí i psát a ani počítání jim nedělá ţádné problémy – to byste
koukali.

Ve školní druţině mají ve svých odděleních i kamarády z vyšších tříd. Doufáme, ţe se
jim bude ve škole i nadále líbit.

Školní druţina zahájila celoroční projekt

,,Jako ryba ve vodě."
Prvním úkolem byl běh s kaprem.

Vychovatelky ŠD
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Tradiční večer s anglickým slovem a soutěží o nejlepší „SELFIE“
Tak nějak bychom mohli pojmenovat večer, který se konal 20. listopadu. Není nás
mnoho, kdo rádi přicházíme na posezení s dobrou knihou a dobrým čajem, ale my všichni,
kdo se účastníme, si to vţdy uţijeme. Letos nás čekaly tajemné příběhy ze Skotska a
záhada obrazu Dorayna Graye, knihy Oscara Wilda. A nebyl to náhodný výběr, v příštím
roce se totiţ chystáme navštívit Skotsko osobně! Večery ve škole, kdy posloucháme anglické
texty v příjemné atmosféře při svitu malé lampy a za doprovodu příjemné hudby, uţ patří na
naší škole k tradici. Stejně tak úţasné dorty, kterými účastníky večera vţdy překvapí paní
Bloudková. Letos však tradiční večer zpestřila jedna novinka – soutěţ o nejlepší snímek
„selfie“, který jsme pojmenovali: „Talking Heads“. Zatím budeme hodnotit jen fotky, které
tvořili ţáci semináře z anglického jazyka v plenéru. Ale to není vše. Do konce prosince musí
kaţdý soutěţící dokončit popis svého selfie v angličtině. A čím vtipnější tento komentář bude,
tím lépe. Pak komise sloţená z učitelů angličtiny rozhodne o vítězi. Přikládáme malou
ochutnávku našich snímků.
Martina Korešová

Sightseeing Tour Again!
V březnu 2015 nás navštíví učitelé a moţná i děti z několika evropských zemí v rámci
projektu Comenius, a tak bychom samozřejmě chtěli reprezentovat naši školu a naši vlast
nejlépe, jak dovedeme.
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V loňském roce si ţáci semináře z anglického jazyka připravili projekt nazvaný
Sightseeing Tour: učebnu anglického jazyka upravili do podoby imaginárního autobusu a
s ním vyrazili na prohlídku našeho hlavního města Prahy. Letos jsme si řekli, ţe bychom
mohli tuhle cestu Prahou a vyprávění o turisticky zajímavých místech vylepšit a připravit ji
pro naše hosty. A tak jsme se rozhodli, ţe si místa naší prohlídkové trasy také sami
nafotíme. Sešli jsme se v neděli 16. listopadu a vyrazili jsme do Prahy. Skupina ţáků s paní
učitelkou nebyla nijak početná, ale skvěle nás doplňoval plyšový medvěd oblečený do trička
v barvách české národní vlajky (medvěd je maskotem a hlavní postavou našeho
mezinárodního projektu). Počasí nám přálo, legrace a dobrá nálada nás doprovázely po
celou dobu. Podařilo se nám udělat pár pěkných snímků spolu s kamarádem medvědem.

Na Kampě naši veselou partu vyfotil profesionální fotograf a obratem zaslal do školy
snímek, který přikládáme. Jeho příjemná atmosféra snad naláká na další podobné akce více
účastníků.

Seminář z anglického jazyka vyhlašuje pololetní soutěţ nejen pro své členy

„Say Cheese"
Úkolem soutěţe je vytvořit snímek – fotku sama sebe vlastním mobilem, tabletem či
fotoaparátem v nějakém zajímavém prostředí a napsat k němu vtipný komentář v anglickém
jazyce.
Fotografie můţe být barevná i černobílá, komentář musí obsahovat 200 aţ 400 znaků
včetně mezer.
Uzávěrka školního kola je 30. 1. 2015, práce vybírá M. Korešová. Výsledky budou
vyhlášeny během měsíce února a nejlepší tři příspěvky zveřejníme na webových stránkách.
M. Korešová
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Projekt Comenius
Jiţ druhým rokem pokračuje
projekt spolupráce mezi ţáky a
učiteli devíti evropských škol, do
něhoţ se zapojila naše škola.
Pedagogům přináší zkušenosti ze
zahraničních škol, moţnost setkat
se s kolegy z několika evropských
zemí, nahlédnout pod pokličku
jejich práce, zkusit si přímo
pracovat s jejich ţáky, porovnat
metody, odlišný přístup, prostředí,
navázat kontakty.
Pro ţáky účast v
projektu znamená moţnost
získat zahraniční kamarády –
spoluţáky, zlepšit komunikační
schopnosti v angličtině, zvýšit
povědomí o ţivotě a dění v
Evropě.

Naposledy se uskutečnila návštěva pedagogů v Turecku, přinesla mnoho zajímavých
zkušeností.

Šárka Oplová
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Projekt Česká historická osobnost
Ve dnech 30. a 31. října proběhly na II. stupni projektové dny. Ţáci byli rozděleni do
skupin podle toho, jaké téma projektu si zvolili, ve skupině pak společně zvolené téma
zpracovávali. Na závěr prezentovali výsledky své práce na nástěnkách, formou výstavy,
divadla nebo jako prezentaci na interaktivní tabuli.
A tak jsme viděli, jak ţáci dokáţí skupinově zpracovat zadané téma. Někdy se
ukázalo, ţe jsou schopni si úkoly ve skupině rozdělit a pak společně vytvořit závěrečnou
prezentaci své práce, jinde bylo vidět, ţe méně aktivní ţáci příliš spoléhají na své
pracovitější kamarády a jakmile jsou odkázáni jen na sebe, nejsou schopni úkol prezentovat,
či hledat řešení vzniklých problémů.
Cílem toho projektu bylo představit významné české osobnosti. Ţáci si vybrali
historické osobnosti – významné představitele vědy, umění i další osobnosti, které svou vlast
proslavily. Mezi vybranými osobnostmi tak najdeme J. A. Komenského, po němţ je mj.
pojmenován mezinárodní projekt, do kterého je naše škola zapojena – Comenius. V rámci
projektu se ţáci věnovali jak jeho ţivotu, tak zejména jeho pedagogickému dílu. Dalšími
osobnostmi byli malíř Alfons Mucha, hudební skladatel Bedřich Smetana, vědci Jaroslav
Heyrovský, Otta Wichterle, Emil Votoček a Antonín Holý. Nechyběl cestovatel Václav
Holub ani sportovec, oštěpař Jan Ţelezný.
19. listopadu proběhl projektový den také na I. stupni. Jednotlivé třídy pracovaly na
projektech v rámci vyučování jiţ delší dobu. Tento den pak byl ukázkou jejich páce. Výrobky
vystavily na chodbách, na nástěnkách, třída 5. B nacvičila divadelní představení, její ţáci
zároveň vytvořili i prezentaci v angličtině. Všechny práce, které vznikly v rámci projektu, jsou
skutečně velmi zdařilé. Velmi chválíme všechny děti, které na projektech aktivně pracovaly.
Redakce

Úspěch našeho týmu v minikopané
Náš tým sloţený z osmáků a deváťáků se účastnil 3. října obvodního kola
v minikopané. V týmu hráli Michal Vrána, Vojta Janda, Matyáš Hájek, David Ambroţ, Šimon
Kratochvíla a Tomáš Andrýsek z 9. A a Martin Kaisler a Adam Lanc z 8. A. Obvodní kolo se
hrálo na Praţačce, týmy byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. My jsme měli ve skupině
Praţačku, tým gymnázia Na Praţačce a Lupáčovku. Ve skupině jsme vyhráli všechny
zápasy kromě zápasu s Lupáčovkou, který skončil remízou. Po vítězství ve skupině nás
čekaly uţ jen dva zápasy s Jeseninkou a týmem gymnázia Sladkovského. Oba zápasy jsme
vyhráli, postoupili jsme tedy do krajského kola. I v krajském kole se nám dařilo, bohuţel nás
však v semifinále vyřadil Eden. Obsadili jsme tak třetí místo.
Martin Kaisler, Adam Lanc, 8. A
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Florbalový turnaj – mladší žákyně
Byly jsme hodně nervózní, ale zvládly jsme to… 24. listopadu jsme se úspěšně
účastnily florbalového turnaje mladších ţákyň, který se konal ve sportovním areálu u nás ve
škole. První zápas byl napínavý, ale nakonec to dopadlo dobře – 5:3. Další čtyři zápasy uţ
jsme se nudily, výsledky byly 10:0, 5:0, 16:0 a 7:0. V posledním zápase to ale bylo jen o
kousek. V poslední půlminutě, kdy skóre bylo 2:2, jsme daly gól! Konečný výsledek tohoto
zápasu tedy byl 3:2. A tak bylo 1. místo naše. Náš tým hrál v tomto sloţení: Aneţka
Čmoková, Tereza Smetanová (7. B), Eliška Hrachová, Karolína Soukupová, Lenka
Krajcrová, Karolína Jandová (7. A), Magdalena Vršková, Klára Jarošová, Lidia Denisova
(6.A).
Eliška Hrachová, 7. A

Florbalový turnaj – mladší žáci
Dne 20. listopadu se ve sportovním areálu naší školy konal turnaj ve florbalu, soutěţili
mladší ţáci, tedy ţáci 6. a 7. ročníku. V týmu naší školy hráli kluci Šimon Sedlák a Vojtěch
Vavřina z 6. A a dále sedmáci Jan Pinkas, Adam Vakoč, Jáchym Klečánek, Josef Tyl, Ondřej
Ptáček, Pavel Kuchař, Dominik Bohuslav a Matouš Wolný. Turnaj probíhal v obou halách
současně, soutěţilo sedm týmů, hrálo se šest zápasů. Tým naší školy skončil na 1. místě.
Jan Pinkas, 7. A

Obrázek: Snizhana Kraynyk, 7. A
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V sobotu 22. 11. 2014 proběhl jiţ III. ročník „Charitativní sportovní soboty". Účast byla
hojná a všechny sporty (florbal, fotbal, přehazovaná) si všichni uţili. Peníze, které jsme na
charitativní akci vybrali, budou pouţity pro děti z naší školy, které se nacházejí v nelehké
sociální situaci.

Vychovatelky ŠD
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Logická olympiáda
Jako kaţdoročně jsme zahájili školní rok ve vědomostních soutěţích Logickou
olympiádou. Tato soutěţ je pořádaná Mensou České republiky. Je zaloţená na logických
úlohách, jejichţ řešení vyţaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují jen naučené
znalosti, ale hlavní je schopnost samostatného uvaţování a pohotového rozhodování.
V kategorii A (1. stupeň) se v nominačním kole zúčastnilo 16 ţáků, z nichţ byla
nejúspěšnější Barbora Klinerová z 5. A, která postoupila z 8. místa do praţského semifinále.
V semifinále, které se konalo v Gymnáziu Mensa, nakonec obsadila „aţ“ 31. místo v Praze.
Velmi gratulujeme.
V kategorii B (2. stupeň) se nominačního kola zúčastnilo 37 ţáků. Nejúspěšnější byla
Šárka Slabá z 6. A. Do semifinále ale nepostoupila. Třeba to vyjde příští rok.

Pražský glóbus
V listopadu se uskutečnilo praţské finále zeměpisné soutěţe Praţský glóbus. I tady
jsme měli dvě ţelízka v ohni – Kačku Dvořákovou ze 7. A a Evu Vodráţkovou z 9. A. Obě se
snaţily odpovídat na všetečné otázky ze zeměpisu i na ještě všetečnější otázky o Praze a
nakonec zápolily s atlasem. Obě získaly mnoho bodů, a i kdyţ neobsadily medailová místa,
velmi jim za reprezentaci školy děkujeme.

Pražská střela, Dopplerova vlna
Tuto matematickou a fyzikální soutěţ kaţdoročně připravují studenti Gymnázia Ch.
Dopplera pro ţáky základních škol a víceletých gymnázií. Naše škola se vţdy účastní těchto
soutěţí, a tak nemohla chybět ani letos. Pětičlenné druţstvo z ţáků 9. a 8. ročníku se v obou
soutěţích umístilo na krásném 4. místě. Členům týmu blahopřejeme.

MaSo
V listopadu jsme se vydali na matematickou soutěţ, kterou pořádá MFF UK,
s názvem MaSo.
Nejdříve jsme se museli seznámit s novou hrou: Stavba ţeleznice. Bylo třeba
nastudovat pravidla, prohlédnout si plánky, domluvit se, která trať je nejlepší a nejvýhodnější,
a uţ to můţe začít. Teď jen vyřešit úlohy, abychom získali na stavbu dostatek surovin. I kdyţ
jsme nevyhráli, tak jsme si dopoledne pěkně uţili.
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Hana Urbanová, kab. M

Hry a hlavolamy
11. září 2014 jsme se vypravili do Novoměstské radnice na akci:
„Hry a hlavolamy“.
Některé hry jsme uţ znali, jiné jsme poznali teprve tady. Kolem bylo mnoho
organizátorů, kteří nás s pravidly jednotlivých her rádi seznámili.
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Bylo to pro nás velmi pěkné dopoledne.

Ţáci 6. A

JDEME DO KINA
Tři bratři
17. října navštívili ţáci a ţákyně I. stupně filmovou pohádku Tři bratři. Pohádku
natočil reţisér Jan Svěrák na motivy dětských minioper Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
A tak vznikla rozezpívaná, pozitivní a laskavá pohádka.
V roli vypravěče vystupuje Zdeněk Svěrák, který debatuje s pomyslným dětským
publikem. Kromě představitelů tří hlavních hrdinů se zde objeví i další herecké osobnosti,
jakými jsou Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Ivana Chýlková a
další.
Máte rádi pohádky? Pak určitě pohádka stojí za zhlédnutí. Doporučujeme.

Ze zážitků žáků:
Dnes jsme byli v kině na pohádce Tři bratři. Bylo to o třech bratrech, kteří se
vydají hledat nevěsty. Jan si našel princeznu Růţenku, Matěj zachránil Červenou
Karkulku a Pepa si vyslouţil Marušku.
Film se mi líbil, více se v něm zpívalo, neţ mluvilo. V příběhu byly tři pohádky:
Šípková Růţenka, O Červené Karkulce a O dvanácti měsíčkách.
Vypíšu některé herce: Jan – Tomáš Klus, Matěj – Vojta Dyk, Pepa – Zdeněk Piškula.

Róza Husáková. 4. B
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Vycházka na Vyšehrad
Dne 9.10.2014 se vypravila naše třída 8. A na Vyšehrad. Na cestu jsme s sebou
vzali plyšového medvídka, kterého nám zaslalo Polsko v rámci projektu Comenius.
Na Vyšehradě jsme se nejprve zastavili u rotundy svatého Martina, o které jsme
si řekli pár informací a zajímavostí. Pak jsme pokračovali dál v cestě, naše další zastávka
byla na Slavíně. Tam jsme se podívali, kde jsou pohřbeny některé významné české
osobnosti, a pokračovali jsme zase o kousek dál. Na Vyšehradě jsme se podívali ještě na
pár památek a jeli jsme zpět do školy.
Vycházka byla podle mne hezká a zajímavá a uţ se těším na další.
Klára Beringerová, 8. A

Divadlo U hasičů
Ţáci I. stupně navštěvují jiţ tradičně vánoční představení. Letos 2. B viděla
představení: „O psaníčkovém andělíčkovi" a třídy 1. A, B a 2. A si vybraly představení:
„Legenda o hvězdě“. Dětem se představení moc líbila.

Fotografie z nabídky divadla.
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Žhavé téma: Kyberšikana
Nyní se často ve sdělovacích prostředcích mluví o kyberšikaně. Často děti neví, co
kyberšikana je, a proto ji ani nerozeznají.
Pojďme se stručně s tímto pojmem seznámit.
Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneuţití informačních komunikačních
technologií (ICT), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které
mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy.





Mohou to být:
obrázky či videa, které zesměšňují, poniţují – jsou rozesílané SMS, e-mailem nebo
vyvěšené na webové stránce,
uráţlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu,
vydírání, zastrašování, ubliţování, ohroţování a obtěţování prostřednictvím sítí.

Kyberšikana je tedy jednou z forem šikany. Pokud je někdo šikanován tváří v tvář,
obvykle zná osoby, které na něj útočí. Nevýhodou virtuálního prostředí je, ţe útočníci jsou
často anonymní a je těţší útočníka vystopovat. Často se mohou vydávat za jiné osoby, mění
svůj věk, chovají se více otevřeně, volí témata, o kterých by v přímém kontaktu neměli
odvahu diskutovat. Zákeřnost této formy šikany pak spočívá i v tom, ţe se zesměšnění či
poníţení rychle šíří k velkému počtu příjemců, oběti proto obvykle tuto formu vnímají jako
horší v porovnání s jinými formami šikany.
Jak se bránit kyberšikaně ?
Ve škole s dětmi na toto téma hovoříme v rámci výuky (informatika, občanská
výchova) i v rámci speciálních preventivních programů.
Většina dětí ovšem setká s projevy kyberšikany ale doma, na svých zařízeních
(mobil, tablet, sociální sítě apod.). Zde by měli rozhodující úlohu při ochraně dětí hrát jejich
rodiče. Co rodičům pro plnění této nelehké úlohy poradit? Přijměte fakt, ţe ţivot ve virtuálním
světě k Vašim dětem patří. Ale zajímejte se, co Vaše dítě doma na internetu dělá. Naučte
své dítě chránit svou identitu, včetně soukromí rodiny. Dejte dítěti najevo, ţe za Vámi můţe
přijít s jakýmkoliv problémem.
A pokud uţ se setkáte s projevy kyberšikany, uloţte si SMS nebo vytiskněte e-maily,
mohou poslouţit jako důkazní materiál. Zkuste pouţívat software, který můţe zablokovat
klíčová slova, uţívaná útočníky. A pokud máte podezření na trestný čin, kontaktujte Policii
ČR.
A pro rodiče i děti ještě závěrem jeden odkaz – spolehlivé informace o kyberšikaně,
ale i o dalších typech rizikové virtuální komunikace najdete na stránkách celorepublikového
projektu, jehoţ realizátorem je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi – www.e-bezpeci.cz
redakce
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*PROBĚHLY DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU.
A tak kromě několika starších ostřílených mazáků s námi začali pracovat také noví
členové, zástupci pátých, šestých a devátých tříd. Předsedkyní parlamentu byla zvolena
Ester Sokolová.
Se svými připomínkami a nápady se můţete obracet nejen na zástupce své třídy, ale
i na jakéhokoliv člena parlamentu. Jejich seznam najdete na nástěnce v 1. patře nebo na
našich webových stránkách.

*PROBĚHLY VOLBY ZÁSTUPCŮ TŘÍD DO KLUBU RODIČŮ.
Předsedkyní Klubu rodičů zůstává i nadále paní Daňhová. Spolupráce školy a KR je
jiţ několik let velmi dobrá.

*PROBĚHLY VOLBY ZÁSTUPCŮ PED. PRACOVNÍKŮ A RODIČŮ DO
NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY.
Výsledky najdete na našich webových stránkách.
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