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Přehled prázdnin ve školním roce 2014/2015
Podzimní:
Vánoční:
Pololetní:
Jarní:
Velikonoční:
Hlavní:

27. 10. a 29. 10. 2014
22. 12. 2014 – 2. 1. 2015
30. 1. 2015
9. 2. – 15. 2. 2015
2. 4. – 3. 4. 2015
1. 7. – 31. 8. 2015
Mgr. Jitka Zíková

Sběrové aktivity v základní škole
 SBĚR STARÉHO PAPÍRU
I v novém školním roce 2014 – 2015 plánujeme uskutečnit ve spolupráci s EKO-UNIMED
s.r.o. soutěž ve sběru starého papíru.
 SBĚR BATERIÍ (projekt RECYKLOHRANÍ)
Naše základní škola je i ve školním roce 2014/2015 zapojena do recyklačního programu pod
záštitou MŠMT České republiky – RECYKLOHRANÍ. Projekt je zaměřen na sběr použitých
baterií a drobných elektrozařízení. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů.
Sbíráme tyto odpady:
POUŽITÉ BATERIE:
ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových
ovladačů,
mp3
přehrávačů, mobilních telefonů.

POUŽITÁ DROBNÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ:
staré kalkulačky, mobilní telefony,
diskmany, mp3 přehrávače, el. hračky,
počítačové vybavení apod.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Žákovské perličky z naší milé školičky
Během školního roku se mimo jiné také učitelé dozvědí od žáků zajímavé informace. Nevěříte?
Zde jich pár uvádíme (raději anonymně):
Vyjmenovaná slova po Z: brzy, jazyk, nazývat, Růžena.
Co vyrůstá z horní a z dolní čelisti? Ruka a noha.
Jak hubíme škůdce? Zaškrtíme je.
Jak pečujeme o půdu? Dáváme pod stromy jídlo a zbytky.
Kdy byl upálen Jan Hus? V pondělí.
Etapy vývoje člověka: kojenec, batole, školák, poškolák.
Rybníky jsou pokryty lidem.
Sluníčko ráno vije.
O kůži pečujeme tak, že ji zalíváme.
Neopatrné děti spásaly trávu na horské louce.
V Kutné Hoře nalezneme Chrám svaté Brambory a na pražském hradě Krám svatého Víta.
Hana Labonková

Víčka pro Elišku
Už druhým rokem sbíraly děti
z naší školy víčka od pet lahví, aby tak
pomohly handicapované holčičce
Elišce z Olomouce. Do sběru se
v minulém školním roce zapojili
především prvňáčci, kteří jsou nadšení
sběrači „všeho“ (víčka, použité baterie
a starý papír), a čtvrťáci, kteří už
s tímto druhem charitativní činnosti
mají zkušenosti z předešlého školního
roku. Jsme rádi, že se k nám přidávají
i děti z jiných tříd a že nás bude na
sběr víček stále víc. Letos jsme zatím
nasbírali kolem 15 tisíc víček.
Rodiče malé Elišky prostředky získané z prodeje víček používají na uhrazení finančně
náročného pobytu dívenky v lázních Klimkovice, kde se léčí pacienti s pohybovými obtížemi
speciální „klimterapií“. Eliška už letos lázeňskou léčbu absolvovala a velmi jí pomohla. Z toho my
máme velkou radost, protože jsme se na tom mohli aspoň trošku podílet.
Mgr. Ivana Lachnitová

