ŠKOLÁČEK

DUBEN
2009

www.recyklohrani.cz
Tradiční ekologické akce, jako je sběr papíru, plastových víček, sběr kartonových krabic ve škole
v minulosti, sázení stromů či účast v ekologických soutěžích, jsme v letošním školním roce
rozšířili o možnost sběru baterií a drobných vysloužilých elektrozařízení.
Sběr baterií a elektrospotřebičů je součástí akce nazvané Recyklohraní, která podporuje
ekologickou výchovu dětí a zapojené školy se tím účastní také soutěže o body.
Pro sběr baterií je možné využít krabici umístěnou u hlavního vchodu do školy. Do krabice patří
běžné baterie a monočlánky, baterie od mobilních telefonů a notebooků. Naopak nesbírejte
rezavé, poškozené anebo lepkavé baterie, nové či nabité.
Do červené nádoby (popelnice) umístěné u zadního vchodu do školy patří drobná elektrozařízení,
která projdou vhazovacím otvorem (např. rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany,
kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a
další…). Do nádoby nepatří baterie a akumulátory, televizory, počítačové monitory, zářivky a
úsporné žárovky.
V dubnu proběhne jarní sběr starého papíru. V této souvislosti Vás prosíme o svazování papíru do
menších balíčků o hmotnosti cca 5 kg, protože nám při nakládání pomáhají školní děti.
Děkujeme, že všechna naše ekologická snažení podpoříte. (Š.Holečková)

Počítačové vzdělávání pedagogů
Již v dubnu zahájí pedagogové naší školy své vzdělávání v oblasti počítačů, které je
součástí projektu Evropského sociálního fondu – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem „Podpora výuky základů informatiky na 1. stupni základní školy podle
rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání“.
Předmětem vzdělávání, které je kompletně hrazeno ze získané dotace, budou základy
informačních technologií (počítačová technika, operační systém Windows, práce
s internetem a e-mailem), kancelářské programy Word, Excel a PowerPoint ve verzi
2007, grafický editor Zoner Calisto a
práce
s multimediálními
programy
(úprava fotografií, video a zvuk).
Vzhledem k tomu, že semináře budou
probíhat o víkendech v dubnu, květnu a
v září letošního roku, ve volném čase
pedagogů, nebude ani narušena výuka.
Vzdělávání
v uvedené
oblasti
je
předpokladem pro další kroky projektu,
jehož cílem je práce na metodice
Informatiky na 1. stupni základní školy,
která bude k dispozici všem školám
v rámci regionu i naší republiky.
V rámci projektu, jehož součástí je i naše škola, se již v polovině března konala úvodní
veřejná konference v hotelu Kladno, kde byli účastníci seznámeni s projektovým
záměrem a řešiteli projektu (zúčastněnými školami). Informace o projektu lze získat na
www.mozaikaict.cz .

Jarní nálada
Jak jsem se těšil na jaro
Jaromír Staněk
Těším se opravdu moc na jaro, na to zářivé
slunce jako mince a na vánek, který mi vane
mezi vlasy. Na ranní zpěv ptáků, na rozkvetlé
květiny i na zvířata, které probouzí ze
zimního spánku příroda.
Slunce, to je moje zlaté, radostné, zářivé
probuzení jara. Z hlíny už roste tráva úplně
nová, voňavá, nepošlapaná, hebká, malá a
zeleňoučká.
Moc, moc se těším, až si zuju své botičky a
lehnu si na trávu a budu válet sudy.
Jaro
Rozkvetly louky
kvete máj,
seberem čapky,
pojďme v háj.
Ptáčci už zpívají
píp, píp, píp.
Máme se nádherně a bude
líp, líp, líp.
Jaro už je tady hej,
Máme ho rádi, je prostě nej.
Vlaštovky chytají mouchy v letu,
a já si přece noty pletu.
Jaro
Jaro už přichází. Louky už rozkvétají,
sluníčko začíná hřát. Broučci vylézají,
ptáčkové zpívají za okny a vesele poletují. Do
pokojíčku svitnou paprsky od sluníčka a na
okně se krásně třpytí. Děti vyběhly z domovů
na hřiště, kluci si házejí míčem a dívky skáčou
přes švihadlo. Ostatní se houpají.

Hlavní události
 Beseda s policisty
Pro žáky základní školy je na
6. 4. 2009 dopoledne
připravena beseda s obecními
policisty. Hlavním tématem
bude bezpečnost dětí.
 Divadlo ve Slaném
navštíví děti ze základní i
mateřské školy 7. 4. 2009
dopoledne.
 Velikonoční prázdniny
V základní škole budou od
9.4. do 10. 4. a na ně
navazuje Velikonoční pondělí,
kdy je zavřená celá škola.
 Konzultace s rodiči ZŠ
proběhnou v úterý 14.4.2009
v odpoledních hodinách dle
termínů dohodnutých
s třídními učiteli.
 Plavecká výuka v MŠ
probíhá od 12. února do
18.června 2009 v dopoledních
hodinách v bazénu ve Slaném,
 Sběr starého papíru
proběhne 16. 4. 2009 od
12:00 do 15:00 a 17. 4. 2009
od 7:30 do 8:00 na zahradě
školy.



 Vítání občánků
vystoupení žáků MŠ proběhne
28.p.
opravu a
3.Šimůnkovi
2009 v KDzaStehelčeves.

Upřímné poděkování!

vyčištění školního zvonu, který
byl žáky ZŠ v pátek 27. 2. 2009
v 8:00 slavnostně pokřtěn na
jméno Dagmar.
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