
Milí rodiče.

Než  jsme  se  nadáli,  už  máme  za  sebou
první čtvrtinu letošního školního roku. Bylo to
období  náročné  především  kvůli  válečnému
konfliktu  na  Ukrajině  a  z  toho  vyplývajícímu
dalšímu přílivu ukrajinských žáků do naší školy.
Máme  velkou  radost,  že  po  nesnadných
úvodních  krůčcích  se  ukrajinští  žáci už  po-
většinou  zvládli  zadaptovat  a  integrovali  se
do žákovských kolektivů jednotlivých tříd.  Po-
vedlo se to  především díky vynikající  pomoci
nového  člena  našeho  pedagogického  sboru  –
ukrajinské  asistence.  Tuto  pozici  naše  škola
mohla zajistit z prostředků dotačního programu
na  podporu  ukrajinských  asistentů  pedagoga,
kterou vypsalo  ministerstvo  školství.  Nemalou
roli  v  integraci  cizojazyčných  žáků  však hráli
i jejich  čeští  spolužáci,  kteří  je  bez  problémů
přijali mezi sebe a velmi rychle vytvořili kama-
rádské vztahy.

Každým rokem  touto  dobou začínají  být
rodiče  deváťáků  neklidní,  neboť  se  jejich  ra-
tolesti blíží k důležitému zlomu ve svém životě.
Čeká  je  totiž  významné  rozhodnutí,  které  je
vzhledem  k  věku  velmi  nesnadné  –  zvolit  si
střední  školu. Abychom  jim  pomohli  v roz-
hodování,  pořádáme  různé  akce  se zaměřením
právě  na  tuto  tematiku.  Jednou  z nich  z  po-
sledního období byla i  beseda o volbě  povo-
lání, kterou pro naše žáky připravily pracovnice
jabloneckého Úřadu práce. Další akcí se zamě-
řením na volbu povolání je účast v  programu
EDU.LAB pořádaném Škodou Auto, v němž se
žáci  seznámí  s  nejmodernějšími  současnými
technologiemi. Během dvouhodinové prohlídky
v  mobilní  futuristické  laboratoři  poodkryjí
tajemství  nejen virtuální reality nebo robotiky,
ale zároveň se seznámí s nově vznikajícími po-
voláními,  která  dnes  ještě  nejsou  příliš  rozší-
řená,  za  několik  let  však  již  budou  pravdě-
podobně zcela běžná.

S  novými  technologiemi  souvisí  také
účast naší školy  v projektu  Průša pro školy, je-
hož cílem je zapojit do výuky 3D tisk a rozvíjet
tak zábavnou formou kreativitu,  ale i  technické
myšlení žáků. Jako první 3D projekt si naši žáci
zvolili  výrobu hracích  kostek  s písmeny,  které
budou následně používány při výuce v hodinách
českého a anglického jazyka.  Tento nový druh

práce žáky velmi bavil a s  napětím pozorovali,
co  3D  tiskárna  podle  jejich  předpřipravených
pokynů vytváří. Těšíme se na jejich další tvůrčí
nápady a realizace, které budou pomáhat spolu-
žákům v různých vyučovacích hodinách!

Poslední  úterý  v  říjnu  odjela  7.  třída  do
iQLANDIE  v  Liberci  na  komentované  pozo-
rování zatmění Slunce hvězdářským dalekohle-
dem.  Počasí  se  na  poslední  chvíli  umoudřilo,
mraky se rozestoupily a žáci sedmého ročníku
tak mohli naživo sledovat tento zvláštní astrono-
mický jev.

V pátek 4. listopadu žáci 8. a 9. ročníku
navštívili  divadelní  představení  bratří  Mrštíků
Maryša, které pro žáky základních a středních
škol nastudovalo Divadlo Radka Brzobohatého
z Prahy. Přestože se žáci museli vyrovnat s ná-
řeční  mluvou  postav,  divadelní  hra  je  zaujala
svým poutavým provedením a  srozumitelností
děje. Z reakcí všech zúčastněných bylo patrné,
že se jim představení velmi líbilo a projevili zá-
jem o další divadelní dopoledne v druhém polo-
letí tohoto školního roku.

Od posledního vydání Občasníku se ode-
hrály  dvoje  třídní  schůzky.  Na  konci  září
proběhly první, především s informačním zamě-
řením. Jejich součástí bylo také setkání pro rodi-
če ukrajinských žáků a schůze zapsaného spolku
Pepikáček. Druhé třídní schůzky, které se usku-
tečnily v listopadu, byly už klasifikační, čtvrtlet-
ní,  kde  se  rodiče  mohli  dozvědět  průběžné
školní výsledky svých dětí.

Šachový turnaj  v Liberci  –  naši  mladší
žáci  se  zúčastnili  turnaje  šachových  družstev
pořádaného ZŠ Broumovská v Liberci, kde  do-
sáhli vynikajícího výsledku, když se umístili na
třetím místě. Všem dětem gratulujeme a přeje-
me mnoho úspěchů v dalších turnajích.

Nejbližší plánované akce:
14. a 16. 11. EDU.LAB
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
8. 12. Konzultační odpoledne s dílničkami
19. - 21. 12. Zpívání na schodech
23. 12. Začátek vánočních prázdnin

Všem přeji krásný a pohodový pozdní podzim a 
začátek zimy.

       Monika Hejná


