SKUTEČSKÉ NOVINY

Školní rok 2010/2011 na ZŠ Komenského
aneb Co je u nás nového?
Čas ubíhá velmi rychle a nyní začal již třetí měsíc nového školního roku.
Chtěla bych vás proto seznámit s nejnovějšími událostmi na naší základní škole.
Pokusím se stručně shrnout to nejdůležitější.
V současné době jsme zapojeni do několika grantových projektů. Naše škola
dlouhodobě získává finanční prostředky na sportovní aktivity a sportovní vybavení. Díky tomu můžeme organizovat mnohé sportovní akce, máme vybavení
i pro netradiční sporty jako jsou například baseball nebo lakros, intenzivně se
věnujeme florbalu a vybíjené.
Několikrát se nám podařilo zajistit z grantů finance na preventivní Go kurzy
pro žáky druhého stupně. Tyto kurzy jsou součástí našeho školního vzdělávacího
programu.
Již druhým rokem spolupracujeme se skutečskou speciální základní školou na
projektu „Máme dveře dokořán“. Využíváme poradenské služby, zkušenosti v
oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak, abychom mohli
zajistit vysokou úroveň péče o tyto žáky i na naší škole, účastníme se projektových dní,…
Zapojili jsme se do grantového projektu Hospodářské komory Pardubického kraje „Volba povolání“ . Tento projekt je přednostně určen žákům osmých
a devátých tříd a klade si za cíl podpořit zájem žáků o technické obory. Díky
tomu (kromě toho, že se každoročně podíváme do provozu v Botasu Skuteč)
jsme již měli možnost zdarma navštívit firmu Foxconn a Synthesii v Pardubicích.
A pro letošní školní rok nám byly hospodářskou komorou schváleny exkurze do
skláren Bohemia Crystal v Poděbradech a automobilových závodů TPCA Czech
v Kolíně.
Navázali jsme spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v Hradci
Králové, díky němuž mají žáci, ale i rodiče naší školy k dispozici služby psychologa, sociálního pedagoga a sociálního pracovníka. Získáme také nové kvalitní
vybavení pro naši logopedickou poradnu, která byla otevřena v prosinci roku
2009. Poradnu vede Mgr. Lucie Zástěrová (absolvovala pětileté studium speciální pedagogiky a logopedie). V loňském roce poradnu navštěvovalo 13 dětí,
v letošním máme prozatím dalších 12 klientů. Naše spolupráce s CPIV Hradec
Králové je zaměřena také na práci s talentovanými a mimořádně nadanými žáky.
Rádi bychom využili této příležitosti a obohatili své zkušenosti o nejnovější poznatky z této oblasti.
Na naší škole věnujeme pozornost rozvoji žáků v mnoha oblastech. Již rok
funguje keramická dílna Sluníčko. O krásných výrobcích, které zde vznikly
pod vedením paní učitelky Jarmily Roučkové, jste se sami mohli několikrát přesvědčit. V tomto roce nově nabízíme keramický kroužek pro rodiče s dětmi,
pokud budete mít zájem, zavolejte na telefonní číslo 736 481 149.
Od září probíhá na naší ZŠ výuka karate, minitaneční, několik kroužků
florbalu, vybíjená a nově hodiny aerobiku. Již v loňském školním roce jsme
zaměřili zvýšené úsilí na práci s žáky talentovanými, případně mimořádně nadanými a na rozvoj jejich nadání ve vyučování, ale především mimo něj. Žáci mají
možnost navštěvovat pěvecký kroužek, věnovat se matematice (Matematika
pro chytré hlavy, Matematika trochu jinak), dalším přírodovědným oborům
(Mladí badatelé, Hlava roku), rozvoji literárního nadání (Trocha poezie nikoho nezabije, Redakce školního časopisu TAJFÍK – s odborným dohledem),
výtvarným činnostem nejen v keramické dílně, cizím jazykům (Školní miniolympiáda v anglickém, německém a ruském jazyce, Angličtině pro pokročilé – zaměřené na mluvený a psaný projev). Nově můžeme nabídnout kroužek
fotografovaní s výukou digitálního zpracování fotografií. Kroužky, které na
naší škole mají již svou tradici, byly otevřeny i v tomto roce. Jejich aktualizovaný
seznam (jedná se celkem o 23 kroužků) je uveřejněn na webových stránkách
školy. Rovněž pokračují „sportovní přestávky“ v tělocvičně školy (4 x týdně).
Třetím rokem běží na Základní škole Komenského úspěšný projekt „Škola
nanečisto“, určený předškolákům a jejich rodičům.
Stále se snažíme vymýšlet nové a nové aktivity (a pokračujeme v osvědčených) tak, aby se děti u nás ve škole cítily dobře a získaly co nejvíce užitečných
poznatků, zkušeností a informací. V tomto školním roce jsme již připravili několik akcí, z nichž bych ráda uvedla Den v přírodě (postřehový závod, zásady
první pomoci, mimořádné události, nácvik evakuace), zeměpisné a dějepisné
exkurze do blízkého okolí, projekt nazvaný „Etiketa“ (zásady slušného chování,
stolování,…), exkurzi vybraných žáků do Osvětimi, do Brna na výstavu „Šangri-la“ (o životě pod vrcholky Himalájí), exkurzi do Poličky s názvem „Výprava do středověku“, Dušičkovou noc,… Zúčastnili jsme se několika kulturních
a osvětových programů v Kulturním klubu Skuteč, v městském muzeu a sami
pozvali hosty přímo do školy.
V listopadu se chystáme na interaktivní výstavu do Žďáru nad Sázavou „Poznávej se“ (výstava je pořádána ve spolupráci s IQ centrem Liberec), připravujeme vánoční výstavu (ve dnech 13. a 14. prosince 2010), na kterou vás
srdečně zveme, a na jaře 2011 oslavíme 100. výročí založení Základní školy
Komenského ve Skutči. Budeme velmi rádi, když se společně s námi zapojíte
do chodu naší školy.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala paní učitelce Marii Novotné, která
odešla do důchodu, za dlouhodobou kvalitní pedagogickou práci, kterou pro naši
školu odvedla. Děkujeme.
Rovněž chci poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za jejich nadšení a
mimořádnou pracovitost, s níž se vrhají do dalších a dalších úkolů. Děkuji.
za ZŠ Komenského Mgr. Ivana Nováková
Podrobnější informace, včetně fotografií,
naleznete na www.zskomenskeho-skutec.cz

Spolupráce se Speciální základní školou ve Skutči
O tom, že na Speciální základní škole ve Skutči myslí název svého grantového projektu „Máme dveře dokořán“ doopravdy, jsme se mohli už mnohokrát přesvědčit. Paní ředitelka Mgr. Eva Rybenská nás totiž pravidelně zve
na různé zajímavé akce, které v rámci projektu pořádají. V říjnu 2010 jsme
přijali pozvání na další z nich. Chlapci z deváté třídy se během dopoledne
seznámili hned se třemi řemesly. V jednotlivých dílnách – truhlářské, zámečnické a zednické si vyzkoušeli některé pracovní postupy a vyrobili si
jednoduché výrobky, které si pak pyšně odnášeli domů.
Za možnost zúčastnit se tohoto projektu s názvem „Pracovní dílny“ děkujeme a těšíme se na další setkání.
více fotografií a reakce žáků naleznete na www.zskomenskeho-skutec.cz
za ZŠ Komenského Mgr. Ivana Nováková
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Stalo se v listopadu před 50 lety
Hovory s občany 24. 11.

Hovory s občany konané dne 24. listopadu v zasedací síni St. spořitelny
zahájil tajemník s. V. Bakeš. Přivítal všechny přítomné a seznámil občany
s dokumentem o rozvoji služeb MěstNV pro třetí pětiletku s přihlédnutím
k současnému stavu poskytovaných služeb. Informováni byli též o zřízení
Komunálního podniku MěstNV ve Skutči s podrobnou náplní jednotlivých
oborů.
V diskuzi uvedl s. Kacafírek nedostatek zboží v některých prodejnách:
na prodejně s. Bartošové není modrá sypkovina, dámská šatovka, plášťovina, přehozy a flanelové pokrývky. Ve Zdaru nejsou kočárky a tříkolky,
v Galanterii nejsou jehly a špendlíky. V Elektře nejsou ke koupi ledničky,
televize, elektrické sporáky, dvouplotýnkové vařiče, vypínače do zdi, jízdní
kola pánská i dámská a mopedy. V textilní prodejně s. vedoucí Šidákové
nejsou punčochové kalhoty, dívčí soupravy, vesty, pulovery, pyjama, tepláky,
popelinové košile, nátělníčky, valchované bundy. V prodejně Oděvy nejsou
manšestrové kalhoty a pracovní obleky, v n.p. Kniha je nedostatek dětské
literatury, v Pramenu není hrách, čočka, fazole, mák, je nedostatek čokolády,
trvanlivého pečiva, neslazeného mléka, čokoládových kolekcí atd. V Narpě
je špatný rozvozní plán – nejsou ubrousky, toaletní papír, tužky, pastelky,
sešity, odkládací desky a jiné zboží.
Za Pramen bylo uvedeno, že v prosinci bude dostatek všeho zboží, kromě
čokoládových cukrovinek. Jižní plody budou v takovém množství jako loni.



Diskuze k problémům v zásobování probíhala i v Botaně.

Nový okres Chrudim

Vznikl sloučením okresu Chrudim, Hlinsko a částí okresů Polička,
Čáslav a Vysoké Mýto. Měří 1.029,6 km² a má 109.500 obyvatel. V okresu
je 215 obcí. Okresní město Chrudim. V okrese pracují dva domy osvěty a
dvě divadla (Chrudim a Hlinsko), 36 kin místních národních výborů a 84
kina osvětových zařízení. Ve všech obcích jsou místní lidové knihovny,
83 národních škol, 27 osmiletých středních škol, 4 jedenáctiletky a 7 odborných škol.

 Fotografii z interiéru obchodů v roce 1960 nemáme, tato pochází
až r. 1979 kdy se otevřela nová prodejna potravin na sídlišti.

Železniční neštěstí
u stanice Stéblová

 V roce 1961 probíhala stavba družstevní bytovky v ul. ČSA.

Kulturně – osvětová činnost

Dne 26. listopadu účinkoval Rubeš v rámci programu okresní slavnosti
písní v Heřmanově Městci. Mezi všemi účinkujícími byl náš sbor Rubeš
vítán jako nejvzácnější a nejlepší sbor okresu Chrudim a sklidil opravdu
největší úspěch.

Základní škola Komenského ve Skutči
pořádá cyklus

ŠKOLA NANEČISTO

Tento již III. cyklus je připraven pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Jeho
cílem je usnadnit a zpříjemnit dětem
příchod do školy.
Naše „Školička“ se zaměří na
rozvíjení schopností důležitých pro
zvládnutí čtení, psaní a počítání, na
dovednosti rozvíjející hrubou a jemnou motoriku, prevenci počátečních
obtíží při nástupu do první třídy a prevenci poruch učení.
A co Vás čeká? Děti si především vyzkoušejí, jak to ve škole chodí, nenásilně se seznámí se školním prostředím, zahrají si zajímavé hry, namalují
pěkné obrázky, naučí se nové básničky a písničky, poznají nové kamarády.
Zkusí si práci s počítačem a interaktivní tabulí. Rodiče budou moci své děti
sledovat při jejich činnosti, popřípadě jim i trochu pomáhat.
Setkání proběhnou pravidelně každou druhou středu v měsíci od 15.00 –
do 16.00 hodin v budově školy.
První setkání se uskutečnilo 13. října 2010 a všichni, kteří se chystají příští
rok do školy, jsou srdečně zváni.
Program jednotlivých setkání:
13. 10. 2010 - seznámení s prostředím školy, správné držení tužky
10. 11. 2010 - kouzelná tabule, poznáváme barvy
8. 12. 2010 - rozvíjíme řečové schopnosti, hrajeme si se slovy, vánoční
tvořivá dílna
12. 1. 2011 - učíme se soustředit, být pozorní, setkání s hudbou
9. 2. 2011 - pracujeme ve skupinách, poznáváme kamarády
16. 3. 2011 - hrajeme si a soutěžíme, cvičíme pro zdraví
13. 4. 2011 - trénujeme uvolňovací cviky, kreslíme a malujeme pro radost,
velikonoční tvořivá dílna
11. 5. 2011 - začínáme s matematikou, správné názvy geometrických tvarů
Slavnostní zakončení „Školičky“
15. 6. 2011 - informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků naší školy
Podrobnější informace Vám kdykoliv rádi poskytneme
na telefonních číslech:
 469 350 210, 736 481 149. Celý cyklus bude zdarma.
Účast není ničím podmíněna.
Prosíme, přezůvky s sebou. Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi
Mgr. Jiří Navrátil - ředitel ZŠ Komenského ve Skutči

Kronikář zde zapsal tiskovou
zprávu vlády, která informovala o
mimořádném neštěstí, kdy 14. listopadu ve večerních hodinách přišlo po srážce dvou osobních vlaků
o život 110 lidí a dalších 106 bylo
zraněno. Příčinou srážky nedaleko Pardubic bylo hrubé porušení
základních pravidel železničního
provozu.
zapsal kronikář Josef Gruber,
z kroniky vybral Libor Aksler
 V prosinci roku 1959 došlo
k požáru v Knize v ul. V. Nováka.

Projektový týden ve speciální základní škole
Ve dnech 11. – 15. 10. 2010
se uskutečnil projektový týden
v rámci projektu „Máme dveře
dokořán“. Průběh celého týdne
byl zaměřen na environmentální
výchovu.
Jednou z hlavních součástí projektového týdne byly i práce na
vybudování hmatového chodníčku. Jednotlivé díly výseče budou
naplněny rozmanitým materiálem.
Jde především o přírodní materiál,
např. šišky, mech, kamínky, kůra,
štěpky, písek, větší kameny, štěrk.

se žáci osmého a devátého ročníku
účastnili exkurze v SOU Chvaletice. Zde se jim představily jednotlivé učební obory, seznámili se
s prostředím učiliště
a podmínkami pro studium. Také se zde setkali i s bývalými žáky naší školy,
kteří zde úspěšně studují.
Ve čtvrtek 14. 10. se konal
hlavní projektový den, při kterém
jako již tradičně spolupracovali
žáci OU Chroustovice s žáky naší
školy. Poprvé se do těchto aktivit
zapojili i žáci devátého ročníku ze

Materiál bude možno obměňovat
vzhledem ke klimatickým podmínkám a k tematickým potřebám
pedagogů. Hmatový chodníček
bude po dokončení především
sloužit: k procvičování jemné i
hrubé motoriky, k zdokonalování
smyslového vnímání, pro hmatové hry (zapojení dlaní a chodidel),
k rozvoji tvořivosti a fantazie, k
rozvoji spolupráce mezi dětmi a
dalším činnostem dle aktuálních
potřeb žáků.
V rámci předprofesní přípravy

ZŠ Komenského. V průběhu dne
si žáci vyzkoušeli některé práce
typické pro učební obor truhlář,
zámečník a zedník. S truhláři si
žáci vyrobili krmítka a budky
pro ptáčky, u zámečníků vyráběli napichovací jehly na odpadky
a u zedníků si vyzkoušeli jednotlivé druhy vazby z dřevěných cihel
a velkým zpestřením byla možnost
si vyzkoušet omítání zdi (zahradní
gril, který byl vybudován při minulých projektových týdnech).
dokončení na str. 7

