Vážení rodiče, milí čtenáři !
Opět se ohlásil začátek školního roku a s ním přišel i podzim s letošním krásným babím létem. Pravidelně v tuto dobu Vám předkládáme první číslo již
10. ročníku školního zpravodaje, který přináší informace o dění v naší základní škole. Časopis můžete najít i na našich internetových stránkách, kam jsme
umístili i některé fotografie ze školních akcí tohoto období. Doufáme, že náš zpravodaj Vám poslouží k získání uceleného obrazu o činnosti školy.
Letošní léto, které bylo opravdovým létem s vysokými teplotami, kdy většina dětí trávila v blízkosti koupaliště, moře, či jiné vodní plochy, mělo
ale stejnou vlastnost, jako ta předcházející léta tu, že rychle uběhlo a už tu opět bylo září.
Slavnostní zahájení letos proběhlo ve školním atriu. Po loňském uplakaném počasí to byla příjemná změna. Školní rok zahájila ředitelka
školy Mgr. Lenka Šlechtová, přivítala všechny žáky a popřála všem mnoho úspěchů, spokojený rok a dobré zdraví. Dále seznámila všechny přítomné se
změnami, které proběhly o prázdninách, a informovala o stavu projektů, do kterých je škola zapojena. V září bude ukončen projekt „Učíme digitálně“,
v rámci kterého škola získala 15 dotykových zařízení a proškolila všechny učitele tak, aby byli schopni pracovat s těmito moderními pomůckami. Ve škole
byly nainstalovány dvě nové wi-fi a internetové pokrytí ve všech třídách bylo posíleno. Další projekt, do kterého byla škola zapojena, nese název Výukové
programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu. Společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousech
a s dalšími školami se podílíme na vytváření pracovních materiálů, které pomohou našim žákům k rozšiřování znalostí o významu zdravého stravování a
pěstování ovoce. Dalším projektem, jenž bude uskutečněn koncem roku 2015 a v rámci kterého žáci 7.-9.ročníku vycestují do Velké Británie, je projekt
z OPVK výzvy č.56 a náš název je „Cestujeme za vzděláním“. Mateřská škola byla zapojena do projektu Technické mateřské školy.
Škola o prázdninách nespala, jak si mnozí myslí, ale probíhalo zde mnoho úprav a oprav ve všech jejích budovách. V mateřské škole byl ve třídě
starších dětí vyměněn koberec, ve třídě a v šatně mladších dětí bylo vyměněno linoleum. Provedly se malířské opravy a vytvořila se i nová nástěnná
dekorace. V nejstarší školní budově v 1. patře byla vyměněna dlažba na chodbě, která již byla ve velmi špatném stavu, a došlo i na výměnu prahů. Do
dvou tříd 1. stupně byly dokoupeny skříňky na žákovské potřeby, opraveny rolety, bylo nově vymalováno ve školní kuchyni, provedeny instalatérské a
elektrikářské práce a dobudován bezbariérový vchod do MŠ atp.
1.září se stalo největším zážitkem pro naše nejmladší. Třída prvňáčků, kterou vede Mgr. Leona Lelková, a jejich rodiče již netrpělivě čekali na
zahájení pasování. Letos bylo pasování zaměřeno na populární knížku Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Aneta Moravcová a Jan Hanuš, oba
z 9.třídy, v převleku za známé postavičky postupně přivedli nové žáky naší školy do rukou třídní učitelky a pasovací stužkou z nich paní zástupkyně
a paní vychovatelky školní družiny definitivně udělaly školáky. Děti dostávaly nejen symbolickou kytičku, ale jak je již naším dobrým zvykem, i výše
zmiňovanou knihu, ze které jim na začátku školního roku bude paní starostka Mgr. Slavíková číst.
Po tomto ceremoniálu jsme se všichni přesunuli do tříd, kde se vlády ujali třídní učitelé. Seznámili žáky s organizací školního roku, rozvrhem,
školním řádem a dalšími důležitými pokyny souvisejícími se školním životem.
Pro pohodlnější platby je ve školní jídelně již dva roky zprovozněna služba bezhotovostní platby za školní stravování a mateřskou školu.
Upozorňujeme rodiče, že platbu je třeba nastavit trvalým příkazem, a to nejpozději 15. den daného měsíce, aby bylo v termínu uhrazeno
stravování na měsíc následující.
Přejeme všem žákům a zaměstnancům školy, aby tento školní rok proběhl bez problémů, aby žáci devátého ročníku úspěšně vykonali přijímací
zkoušky na jimi zvolené střední školy a učební obory. Deset měsíců školního roku uteče stejně rychle jako letní prázdniny, a tak doufáme, že to bude
pracovně pohodový a ve zdraví prožitý rok.
Květa Brožková a Lenka Šlechtová
Organizace školního roku – průběh volných dní žáků:
Zahájení
1.9.2015
Státní svátek
28.9.2015
Státní svátek
28.10.2015
Podzimní prázdniny
29.10. – 30.10.2015
Ředitelské volno
16.11.2015
Státní svátek
17.11.2015
Ředitelské volno
21. – 22.12.2015
Vánoční prázdniny
23.12.2015 – 3.1.2016, vyučování začíná v podělí 4.1.2016
Pololetní prázdniny
29.1. 2016 (pátek)
Jarní prázdniny
1.2. – 7.2.2016
Velikonoční prázdniny
24.3. – 25.3.2016
Velikonoční pondělí
28.3.2016
Hlavní prázdniny
1.7. – 31.8.2016
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 233 žáků v 10 třídách, 141 dětí na 1. stupni a 92 dětí na 2.stupni. Kromě výuky povinných a povinně
volitelných předmětů vyučujeme dva nepovinné předměty (hra na hudební nástroj pro 1. stupeň a zájmová tělesná výchova pro 2. stupeň). Dále nabízíme
práci ve 26 zájmových útvarech, které vedou nejen zaměstnanci naší školy, ale i učitelé ze ZUŠ nebo externí pracovníci. I letos máme tři oddělení školní
družiny celkem pro 75 dětí 1. stupně.
Speciální pedagog
I v letošním školním roce mají rodiče možnost využít služeb speciálního pedagoga Mgr. Jiřího Pecháčka, který je v naší škole od 1. října 2015 pravidelně
každý pátek od 7 hodin a dále dle potřeby dětí a rodičů. Napomáhá řešit problémy dětí zejména v oblasti chování a plnění si školních povinností.
Tel. 603 542 965.
Docvičování učiva
Žáci naší školy mají možnost procvičovat si učivo i mimo vyučování, čas většinou záleží na tom, jak se s daným vyučujícím dohodnou, nebo jak má daný
učitel stanovené konzultační hodiny. Pro úplnost i letos přinášíme celý přehled:

KONZULTAČNÍ HODINY - 2015/16
Jméno vyučujícího
Brožková Květa
Čech Svatopluk
Drašnarová Ludmila
Hanušová Hana
Jirsová Renata
Lelková Leona
Lipavská Martina
Nepplová Vlastimila
Srpková Jana
Šimáková Michaela
Šlechtová Lenka
Tomášková Martina
Vítková Alena
Votroubková Ludmila
Zajíc Zdeněk
Zajícová Alena

Konzultační hodiny pro rodiče
dle dohody
dle dohody
dle dohody
Út 14,00 - 14,30
dle dohody
dle dohody, Út 13,00 - 13,30
dle dohody, Pá 11,30 - 12,00
dle dohody
dle dohody
každý den 7,00 - 7,20
dle dohody
dle dohody
St 7,00 - 7,20
dle dohody
dle dohody
dle dohody, Út 14,45 - 15,30

Docvičování učiva
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
Út, St 7,05 - 7,25, dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody
Po 7,00 - 7,30, dle dohody
dle dohody
dle dohody
dle dohody

Zájmové útvary 2015/2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

název
den
Pohybové hry - vybíjená Po
Zábavná angličtina
Po
Po
Kuchtík
sudé
Keramika
Po
Keramika
Po
Mažorety
Po
Výtvarný
Út
Myslivecký
Út
Florbal
Út
Zábavná angličtina
St
Aerobik
St
Keramika
St
Mažorety
St
Rybářský
St
Pohybové hry
St
Pohybové hry
Čt
Kuchtík
Čt
Mladý zdravotník
Čt
Hra na flétnu
Pá

čas
12,15 - 12,55
12,45 - 13,30

třída
4., 5. dívky
1.

vedoucí
Květa Brožková
Martina Tomášková

13,00 - 14,30
13,00 - 13,45
14,00 - 15,00
6,45 - 7,30
13,30 - 14,30
14,30 - 15,30
14,40 - 15,40
13,15 - 14,00
12,15 - 12,55
13,00 - 14,00
6,45 - 7,30
12,45 - 13,30
15,00 - 16,00
12,15 - 12,55
12,30 - 13,30
13,00 - 13,45
individuálně

3. - 5.
1.
2., 3.
6. - 9.
1., 2.
1. - 5.
5. - 7.
2.
2. - 5.
4., 5.
1., 2.
1. - 5.
5. - 6. chlapci
2., 3.
1., 2.
3. - 5.
6. - 9.

Vlastimila Nepplová
Renata Jirsová
Renata Jirsová
Alena Zajícová
Stanislava Říhová
František Vanický
Jiří Polák
Martina Tomášková
Hana Hanušová
Renata Jirsová
Alena Zajícová
Zdeněk Zajíc
Alena Zajícová
Leona Lelková
Martina Lipavská
Šárka Pichlová
Ivana Vítková

20.
21.
22.
23.
24.

Hra na hudební nástroj
Muzicírování - Berušky
Mažorety
Mladý zdravotník
Muzicírování - Berušky
Ochotnický divadelní
25. soubor
26. Španělský jazyk

Pá
Pá
Pá
Pá
Pá

11,30 - 16,30
15,30 - 17,30
6,45 - 7,30
12,45 - 13,30
13,00 - 14,45

1. - 9.
3. - 9.
3. - 5.
6. - 9.
2. - 9.

Jaroslav Perný
Ivana Vítková
Alena Zajícová
Michaela Šimáková
Ivana Vítková

Pá

dle dohody
13,00 - 14,00

7.- 9.
6. - 9.

Jana Srpková
Lucie Štěpánková

Hradecký stavební palec
Ve středu 9. září se zúčastnili vybraní žáci 9. ročníku tradiční soutěže Hradecký stavební palec na hradecké stavební průmyslovce.
Tříčlenné týmy zdolávaly mnoho různých dovednostních a znalostních úkolů souvisejících se stavebnictvím, dějinami a architekturou. Naši
žáci: Jan Hanuš, Jiří Skořepa, Michal Skala, Lukáš Kolář, Tomáš Filip a Pavel Csiba si vedli velice dobře a v konkurenci 18 družstev
obsadili šesté a osmé místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů
V pátek 11. září navštívilo naši základní školu Divadélko pro školy z Hradce králové. Pro 1. - 4. ročník herci připravili loutkoherecké
představení na motivy klasických pohádek o vodnících. Na úvod se děti seznámily s touto záhadnou zelenou postavičkou. Také s jeho
vlastnostmi, zálibami a významem v pohádkách. V zelenobílé pohádce si vodník a mlynář provádějí lumpárny, ale se šťastným koncem.
Výsledkem pohádky je vyprávění plné písniček, překvapení a komických situací.
Nábor prvňáků a druháků do pěveckých sborů
V první polovině měsíce září navštívili naše žáčky hned dva zástupci královéhradeckých pěveckých sborů s náborem nových zpěváků. A to
z chlapeckého pěveckého sboru BONI PUERI a ze ZUŠ JITRO. Každý školák zazpíval jednu nebo dvě lidové písničky a potom vybraní
žáčci dostali osobní pozvánku do pěveckých sborů.
Exkurze do Prahy
24. září 2015 vyrazila 5.třída na výlet do Prahy. První zastavení bylo v gotickém podlaží Starého královského paláce na Pražském hradu,
kde je otevřena stála expozice „Příběh Pražského hradu“. Žáci se zúčastnili dětského programu „Hra na Hrad“. Ve 12 hodin jsme stihli na 1.
nádvoří slavnostní střídání vojáků Hradní stráže s fanfárami. Nezapomenutelným zážitkem byla procházka Zlatou uličkou s věží Daliborkou.
Jasné slunečné počasí nám přálo a Petřínská rozhledna byla na dosah. Když jsme úspěšně vystoupali 299 schodů, nabízel se překrásný
výhled na celou Prahu a v dáli jsme spatřili horu Říp. Na závěr našeho výletu jsme navštívili nedaleké bludiště s různými zrcadly, která
humorně zdeformovala naše postavy. Ke škole jsme se vrátili kolem 19.hodiny, všichni byli spokojeni a dobře naladěni.
Atletický trojboj 5. tříd
V úterý 22. 9. 2015 se čtyřčlenná družstva chlapců a dívek z 5. ročníku zúčastnila okresního kola v atletickém trojboji na ZŠ Štefcova.
Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Naši školu reprezentoval smíšený tým v tomto složení: Anna
Tichá, Adéla Balická, Nicol Pourová, Lucie Hušková, Tomáš Kolář, David Klapka, Nikolas Koutník a Filip Pavlíček. V konkurenci deseti
družstev chlapci obsadili 5. místo a dívky získaly 3. místo z devíti přihlášených družstev. Nejvíce se prosadila Anna Tichá, která získala 627
bodů a z chlapců byl nejúspěšnější Tomáš Kolář, který získal 532 bodů. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně
dalších sportovních úspěchů.
Přespolní běh žáků a žákyň 2. stupně
V úterý 29. září 2015 se naši žáci již tradičně zúčastnili okresního kola v přespolním běhu na ZŠ M. Horákové. Dívky běžely trať dlouhou
1500 m a chlapci 2000 m. Za mladší žákyně startovala Eliška Chladová, která v této kategorii vybojovala 1. místo, další soutěžící byly
Karolína Špráchalová, Valérie Nešporová, Elena Špicarová, Valentýna Svobodová a Markéta Šarounová. V družstvech děvčata obsadila 3
.místo. Mladší žáci v sestavě Michal Sobotka, De Chiara Michele, Vojtěch Pilous, Jan Špicar a Kamil Farka obsadili 2. místo. Tímto
umístěním si zabezpečili postup do KF, které proběhne 9.10. 2015 v Nové Pace. Družstvo starších dívek, které bylo ve složení Anna
Vaňková, Veronika Křenková, Aneta Moravcová, Kateřina Donátová a Alena Krausová, dosáhlo pěkného úspěchu. V slušné konkurenci
obsadilo krásné 4. místo. Starší chlapci v sestavě Jan Kotrč, Michal Skala, Pavel Csiba, Michal Kvapil, Vojtěch Balický a Oldřich Pavel
Vaněk obsadili 6. místo. Chlapci se statečně poprali s tvrdou konkurencí.
Všichni žáci i žákyně statečně reprezentovali naši školu a v konkurenci sportovních škol a atletů dokázali držet krok. Mnohdy se probojovali
i na přední místa. Všem, kteří nás reprezentovali děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výkonům.
Výtvarná soutěž
Na konci loňského školního roku žáci 6. a 7. třídy ve výtvarné výchově malovali, či kreslili dle volného výběru živočicha žijícího v naší volné
přírodě. Nejlepší obrázky byly zaslány neziskové organizaci „Myslivost“ a přihlášeny do soutěže '' NAKRESLI ZVÍŘATA NEBO ŽIVOČICHY
ŽIJÍCÍ V NAŠÍ PŘÍRODĚ ''. Čtyři obrázky se porotě líbily natolik, že je vybrala mezi nejlepší a ocenila. Slavnostní vyhodnocení výtvarné
soutěže pro ZŠ a MŠ Pardubického, Královehradeckého kraje a kraje Vysočina proběhlo na Hospitálním dvoře v odpoledních hodinách dne
3.10. 2015 při Svatohubertských slavnostech na Kuksu. Ceny převzali: Kamil Farka, Karolína Špráchalová (oba současná 7. třída) a Eliška
Vidová (8. třída) a Gabriela Svobodová (1. ročník víceletého jazykového gymnázia). Při této příležitosti proběhla v areálu Kuksu zároveň
výstava vybraných výtvarných děl žáků ze soutěže a seznámení veřejnosti s činností neziskové organizace Myslivost z.s.
Den pro Vás
V pátek 2.10. se žáci deváté třídy zúčastnili soutěže " Den pro vás 2015 " , kterou pořádala SOŠ a SOU Vocelova společně se SŠ SOG HK.
Žáci vytvořili dvě šestičlenná družstva, která absolvovala deset soutěžních stanovišť zaměřených k jednotlivým oborům vyučovaným na
pořádajících školách - automechanik, instalatér, kuchař, fotograf,........Nesoutěžící žáci si prohlédli prostory školy, odborné učebny, mohli si
vyzkoušet různé soutěže a vyřešit řadu kvízů. Na závěr proběhl závod na koloběžkách, kterého se zúčastnili tři naši chlapci a
nejúspěšnějším z nich byl Michal Skala, který skončil na pěkném 3. místě. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků. Naši žáci dopadli
výborně, umístili se na 4. a 6. místě mezi 27 družstvy. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Sbírka Život dětem
Ke konci měsíce září jsme ukončili sbírku pro sdružení Život dětem, kde bylo možno přispět zakoupením drobných předmětů - magnetky,
reflexního čtyřlístku, kávy a CD na pomoc nemocným dětem. Celkem jsme na účet sdružení zaslali 2035 Kč.
Návštěva hasičů z Radostova
V úterý 6.října proběhlo v naší základní škole předání více než 16 kg baterií ze sbírky pořádané SDH Radostov, na které se i velice aktivně
podíleli žáci naší školy Tomáš Krupka, Michal Šaroun a Šimon Nosek. Zároveň zástupci SDH p. Josef Pavlíček a p. Radek Blaho předali
ředitelce školy pamětní medaili a pamětní list, který byl vydán u příležitosti 90. výročí založení této organizace. Přejeme této organizaci
mnoho zdaru v její činnosti a těšíme se na další spolupráci.

Září :

Plán akcí školní samosprávy
Školní rok 2015/2016
- třídní volba zástupců školní samosprávy
- volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školní samosprávy
- sestavení plánu na školní rok 2015/2016

Říjen :

- „Drakiáda“ 9.10. 2015 pořádá 9. ročník
- sběr plastových víček pokračuje z loňského roku – dobročinná akce – pomoc
dítěti se zdravotním handicapem

Listopad :
Prosinec :
Leden :

- loutkářská přehlídka - zástupci tříd v dětské porotě
- Vánoční besídka
- zimní putování za pohádkovými bytostmi budovami školy - organizuje
školní samospráva
- tradiční školní karneval - pořádá 8.třída.
- Velikonoční dílna - pořádá 7.ročník
- Pexesiáda - pořádá 5.třída.
- Nemyslíš, doplatíš - pořádá 6.ročník
- Školní akademie s jarmarkem
- zhodnocení činnosti za školní rok 2015/2016

Únor :
Březen :
Duben :
Květen :
Červen :

Naše škola by chtěla

ADOPTOVAT zvíře ze Zoo Dvůr Králové nad Labem. A potřebujeme Vaši pomoc! Za třídu vyberte zvíře z nabídky

a sdělte nám své přání. Příspěvky budeme dávat do společné kasičky.
Jaké jsou možnosti?
leguán zelený (1000 Kč)
ryby mořské (1500 Kč)
velbloud jednohrbý (3000 Kč)

ara ararauna (4000 Kč)
zebra Grévyho (4000 Kč)
krokodýl úzkohlavý (5000 Kč)

plameňák růžový (5000 Kč)
želva obrovská (5000 Kč)
surikata (6000 Kč)

CVIČENÍ PRO ŽENY
Zveme všechny ženy a dívky, které rády sportují, na pravidelné nedělní cvičení do libčanské tělocvičny. Přijďte si s námi zacvičit zumbu
a piloxing. Cvičí se každou neděli od 18.30 do 19.30 hodin s cvičitelkou Ivou Lupínkovou.
Sportovní svátek na naší škole
Po kratší odmlce jsme se rozhodli uspořádat další školní olympijské hry. V pátek 25. září nám přál svatý Petr a za krásného slunečného
počasí si naši žáci a žákyně vyzkoušeli svoji vytrvalost a vzájemně si změřili síly. Již před osmou hodinou se všechny třídy přesunuly
na libčanské fotbalové hřiště, kde bylo sportovní klání zahájeno oficiální hymnou her a slibem rozhodčích a všech sportovců. V letošním
roce byli vybráni za sportovní zásluhy tito vlajkonoši – E. Chladová, D. Kociánová, E. Menyhártová, E. Špicarová, K. Špráchalová
a V. Nešporová. V čele průvodu s olympijským ohněm šel Jan Kotrč. Všichni naši žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách, za které ti nejlepší
z každé třídy obdrželi sladké medaile a diplom. Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 60m (popř. 50 m) a ve vytrvalostním
běhu. Mnozí žáci vnímali soutěž velmi zodpovědně a snažili se ze svých těl vydat maximum. Všem patří poděkování za fair play jednání a
velká pochvala Veronice Jarošové ze 3.třídy, která ve všech čtyřech disciplínách získala prvenství.
Cestujeme za vzděláním!
Naše škola je příjemcem dotace z OPVK Výzvy č.56 díky které chceme zajistit žákům 7.-9. ročníku jazykový pobyt ve Velké Británii.
Závazné přihlášky byly odevzdány, právě připravujeme 2. kolo výzvy na dodavatele tohoto zájezdu, který by se měl uskutečnit
někdy v termínu od 1. – 12.12. 2015. Bližší informace poskytneme po vybrání dodavatele.
Pozvánka na Adventní den otevřených dveří
Na začátku prosince (vzhledem k odjezdu do Anglie bude termín upřesněn na začátku listopadu) budeme pořádat tradiční Adventní den
otevřených dveří, a to od 15:30 hodin. Opět budete mít možnost prohlédnout si naši školu, vidět vystoupení dětí všech tříd 1. stupně, vyrobit
si vánoční dekorace ve třídách druhého stupně, ochutnat dobroty připravené kuchařkami ze školní kuchyně atp. Všichni jste srdečně zváni.
Další informace se bohužel do našeho prvního čísla nevejdou, tak se tedy můžete těšit na pokračování za čtvrt roku, kdy vyjde
Libčanský školák č. 2. Máte-li náměty, co bychom měli ještě do zpravodaje připojit, neváhejte a sdělte je vedení školy.
Kontakty na školu
Telefon škola - 495 585 188
Telefon školní jídelna – 495 585 388
E-mail – škola@zslibcany.cz, zs.libcany@tiscali.cz
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