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Přehled prázdnin ve školním roce 2013/2014
Hlavní prázdniny

-

od 30.06. do 29.08.2014

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se opět zúčastnili výtvarné soutěže, kterou pořádal DDM
v Uničově. Tentokrát pod názvem DEN ZEMĚ – „Příběh stromů.“ Do soutěže byly
přihlášeny výtvarné práce z celého Uničovska. Ceny za originální a nápaditou práci
získali: Barbora PUTNOVÁ (7.tř.) a Michal PECHER (6.tř.). Gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

SOUTĚŽ ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
12. – 16. května 2014 proběhne ve spolupráci s firmou EKO-UNIMED s.r.o.
na naší základní škole soutěž ve sběru starého papíru. Sbíráme starý papír, papírové obaly, letáky, kartony,
apod. Prosíme všechny účastníky soutěže, aby nosili svázané balíky a předávali je p. Konrádovi v době
od 7,00-8,00 hod. a od 12,00-14,00 hod. Další informace lze získat u p. uč. Antesové (tel. 739 657 982,
585 031 059). Všichni aktivní žáci získají drobné i hodnotnější ceny a ti nejlepší obdrží DÁRKOVÝ
POUKAZ (v různých cenových kategoriích – od 50Kč až do 200Kč) na odběr zboží dle vlastního výběru.
Mgr., Bc. Kateřina Antesová

Myšlenkové mapy – ÚSPĚCH!
V minulém čísle jste se mohli dočíst, že se žáci 9. třídy zapojili do soutěže
pořádané nakladatelstvím Albatros „Soutěž o nejhezčí myšlenkovou mapu“, přičemž,
jak bylo uvedeno, vybrány a odeslány do soutěže byly tři práce. A jedna z nich byla
v této soutěži velmi úspěšná! Odborná porota vybrala 3 nejhezčí myšlenkové mapy
a mezi nimi byla i ta, jejíž autorkou je Eva Navrátilová. Byla to myšlenková mapa,
v níž byly zpracovány jednotlivé biologické disciplíny a vědy. Evka tedy získala
jednu z prvních třech cen a to společenskou hru „WORD-slovní labyrint“, dále pak
karetní hru „Hraj, co chceš“ a několik dalších drobností. K úspěchu samozřejmě moc
blahopřejeme!
Mgr., Bc. Ilona Novotná

Prázdninový sportovní kurz
Během letních prázdnin mohou rodiče přihlásit své děti na sportovní kurz, který proběhne v rámci
družebních akcí s polskou obcí Borów ve Velkých Losinách. Kurz je zcela zadarmo a mohou
se ho zúčastnit děti ve věku 9 – 13 let a proběhne v termínu od 28.07. do 01.08.2014.
Děti budou ubytovány ve škole v přírodě, která se v obci Velké Losiny nachází. Kurzu se zúčastní
20 dětí z naší obce a 20 dětí z Polska.
V současné době je volných ještě 13 míst pro naše děti. Případní zájemci o kurz pošlete písemnou
přihlášku po dětech do školy.
Mgr. Ondřej Schulz

KURZ VODNÍ TURISTIKY NA LUŽNICI a NEŽÁRCE
Kdy: od neděle 15. června do pátku 20. června 2014
Ubytování: ve vlastních stanech a spacácích, při špatném
počasí přenocování v chatkách
Na putovním kurzu budeme spát každý den v jiném kempu.
Popis cesty na řece: Suchdol n. Lužnicí, Stráž n. Nežárkou, Hamr, Veselí n. Lužnicí, Soběslav, Sezimovo
Ústí, Tábor.
Mgr. Andrea Rusínová

„KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“
V rámci našeho „Projektu Přátelství 1. a 9. třídy“ se dne 2. dubna uskutečnilo další zábavné
odpoledne. V tomto případě se jednalo o odpoledne soutěžní, přičemž se soutěžilo ve dvou disciplínách společenských hrách. Prvňáčci si tedy zahráli „Člověče nezlob se“ a pexeso. Až do poslední chvíle to bylo
napínavé, ale nakonec nejúspěšnějšími byli a na stupních vítězů se umístili:
„Člověče nezlob se“
1. místo - Adéla Heinzová
2. místo - Michal Kyncl
3. místo - Patrik Vašek

Pexeso
1. místo - Hynek Krejzlík
2. místo - Barbora Musilová
3. místo – Andrea Malá

Všem, kteří se podíleli na přípravě, a realizaci tohoto zábavného odpoledne moc děkujeme! Stejně tak
děkujeme i všem soutěžícím za jejich nadšení a zapálení pro hru! Vítězům samozřejmě k jejich úspěchu
blahopřejeme!
Mgr., Bc. Ilona Novotná

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZADNÍ ÚJEZD
POŘÁDÁ
V SOBOTU 24. KVĚTNA OD 14.00. HOD. NA HŘIŠTI V ZADNÍM ÚJEZDĚ

DĚTSKÝ

DEN

PRO DĚTI MÁME PŘIPRAVENO SPOUSTU HER A ODMĚN
PRO DOSPĚLÉ PEČENÉ MAKRELY,
UZENÁ ŽEBRA A KABANOS
VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

