STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

Milióny z EU pro ZŠ Smetanova na její další rozvoj
Pro zlepšení výuky žáků na naší
škole se snažíme dlouhodobě vytvářet co nejlepší podmínky, a to
zvyšováním odborné připravenosti
všech pedagogických pracovníků,
vytvářením příznivého školního
prostředí a zajištěním kvalitního
materiálně-technického vybavení
pro výuku žáků. Ke splnění těchto
cílů je však potřeba nemalých finančních prostředků, kterými ani
zřizovatel ani kraj (ministerstvo
školství) nedisponuje. Proto jsme
se rozhodli využít peněz z Evropské unie a jako jedna z mála škol
celého chrudimského okresu jsme
projekt ve výši 2.904.000 Kč získali! Druhý projekt v současné době
zpracováváme a budeme ho podávat začátkem ledna 2011, je vypočítán na hodnotu 1.600.000 Kč.
Klíčovými aktivitami projektů je
tvorba výukových materiálů pro výuku anglického jazyka s využitím
ICT, tvorba výukových materiálů
pro výuku přírodovědných (včetně
matematiky) a společenskovědních

předmětů s využitím ICT, vytvoření
žákovských školních klubů zaměřených na rozvoj dovedností a znalostí na základě vlastního výběru žáka,
zavádění cíleného testování žáků
s cílem zjistit kvalitu, realizace projektů zaměřených na uplatnění žáků
na trhu práce.
S těmito aktivitami souvisí i náležité materiální vybavení. Žáci získají dvě odborné učebny na výuku
cizích jazyků s počítači, interaktivními tabulemi a novým nábytkem;
samozřejmostí je nákup odpovídajícího softwarového vybavení včetně
výukových programů. Dále získají
2 – 3 interaktivní tabule – takže
škola bude mít již 9 těchto moderních výukových zařízení. Z těchto
evropských peněz získáme velké
množství nových učebních pomůcek pro jednotlivé školní kabinety,
učební texty a výukové programy
a mnoho věcí dalších, o čemž se
přesvědčí již v nejbližších měsících
naši žáci i jejich rodiče, protože náš
projekt dotovaný EU začíná 1. led-

na 2011!
Vedle těchto dvou vlastních
projektů jsme zapojeni do dalších
tří projektů, a to do projektu ZŠ
Chrast zaměřeného na vytváření
interaktivních výukových materiálů
(ocenění již získaly paní učitelky
Mgr. Jana Peřinová a Mgr. Renata
Vacková), do projektu inkluzivního
vzdělávání Institutu pedagogickopsychologického poradenství ČR
zaměřeného na zkvalitnění práce
se žáky vyžadujícími zvláštní péči,
a do projektu SOŠ a SOU stavební Rybitví, jehož cílem je lepší
orientace žáků na trhu práce. Spolupracujeme též úzce se Speciální
základní školou ve Skutči v rámci uskutečňování jejího projektu
z OPVK.
Získání finančních prostředků
z operačních programů Evropské
unie nebylo jednoduchou záležitostí. O to víc nás těší, že jsme na tyto
prostředky dosáhli!
Mgr. Leoš Lukaštík,
ředitel školy

Neděle 13. 3.
16 hod.

B. Smetana
PRODANÁ NEVĚSTA

Naše nejznámější opera v podání přední
české operní scény
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Cena 350,-/290,KKS
Neděle 20. 3.
16 hod.

POCTA V. J. TOMÁŠKOVI
A V. NOVÁKOVI

Komorní filharmonie Pardubice
V. J. Tomášek: Předehra op. 23
V. J. Tomášek: Koncert pro klavír a orchestr č. 1
C dur op. 18
V. Novák: Slovácká suita op. 32
sólo klavír: Jan Simon,
dirigent Tomáš Židek
Cena 200,-/140,KKS
Středa 23. 3.
18 hod.

České saxofonové kvarteto
OD KLASIKY K JAZZU

Oblíbené melodie světových mistrů
Cena 150,-/90,muzeum

BOBŘÍK NA ZŠ SMETANOVA
Pokud jste si mysleli, že jsme
opět zavítali k bobrům na Šumavu,
mýlili jste se. Tentokrát Bobřík informatiky zavítal k nám. Jedná se o
soutěž vypisovanou Pedagogickou
fakultou Jihočeské univerzity pod
záštitou MŠMT.
Letos měla soutěž čtyři kategorie
a naši žáci se zúčastnili kategorie
KADET (8. – 9. ročník) a BENJAMÍN (5. – 7. ročník). Úkoly se netýkaly pouze počítače a jeho ovládání, ale i základů programování a
logiky. Autoři soutěže si nekladou
za cíl porovnávat výsledky jednotlivých škol a také nechtějí sestavit

pořadí od prvního až do posledního
místa. Na internetových stránkách
najdete výsledky, kde jsou zahrnuta
zhruba 3 % nejlepších žáků.
Proto jsme se rozhodli, že sami
vyhlásíme ještě výsledky školního
kola. V kategorii Kadet si vysloužili 1. místo: MAREK NOVOTNÝ
(160 bodů), o 2. a 3. místo se dělí
FILIP BUREŠ (156 bodů) a DAVID PROFOUS (156 bodů). Všem
třem se podařilo ulovit bobříka a
stali se tak úspěšnými řešiteli. V kategorii Benjamín bylo pořadí následující: 1. místo: JAROSLAV BROKL (177 bodů), 2. místo MARTIN

PředVánoční zastavení na ZŠ Smetanova
v pátek dne 10. prosince 2010
od 13 do 18 hodin
Vážení rodiče, současní i bývalí žáci, přátelé naší školy,
zveme Vás na vánoční den na ZŠ Smetanova. Navzdory ne úplně ideálním prostorovým podmínkám se akce uskuteční opět v prostorách školy.

Můžete se těšit na vystoupení mažoretek, pěveckého sboru Sluníčko,
novou scénku předvede dramatický kroužek opět se dvěma písničkami,
chybět rozhodně nebudou výtvarné práce žáků a občerstvení zdarma.
Co vás dále čeká:
☻ aranžování květin (p. Píchová)☻výroba svíček (2 druhy) ☻ kosmetika ORIFLAME a AMWAY, masáže (p. Čečetková) ☻keramika Moniky Jaré☻dřevěné ozdoby☻ výroba baněk na stromeček ☻ sladkosti
(perníčky, oříšky, medovina a cukrovinky z medu) ☻ sýry ☻ doplňky
(šály, šátky, pletené věci, batikovaná trika) ☻ výrobky z pedigu☻možnost nákupu deskových her ☻ dílničky pro děti ☻ na dvoře betlém
s živými zvířaty☻ ...a ještě další aktivity, zajímavosti a tipy, které právě
vyjednáváme.
Těšíme se na Vaši návštěvu

LIGR (164 bodů) a 3. místo JAN
BUREŠ (160 bodů). I zde jsou
všichni tři úspěšnými řešiteli. Gratulujeme.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě soutěže. A také všem, kteří poskytli ceny do soutěže, díky
nimž žádný z účastníků neodešel
s prázdnou. Jmenovitě SRPDŠ při
ZŠ Smetanova, firmám Klempířství
Bohumil Bohatý, Skos s. r. o., papírnictví HANET a Světu sušených
plodů z Orle.
Mgr. Ludmila Drobná

Pátek 25. a sobota 26. 3.
Mezinárodní přehlídka dětských
a mládežnických pěv. sborů
Neděle 27. 3.
16 hod.

J. Strauss
VÍDEŇSKÁ KREV

Moravské divadlo Olomouc
Klasická opereta ve výborném provedení
Cena 300,-/240,KKS
Neděle 3. 4.
16 hod.

P. I. Čajkovskij
LABUTÍ JEZERO

Balet – poprvé na jevišti skutečského kulturního klubu
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Cena 300,-/240,KKS

Využijte výjimečné příležitosti
a kupte originální
vánoční dárek!

ŘÍKADLA A BÁSNIČKY
PRO KLUKY A HOLČIČKY
„Na základní škole Komenského
prožily děti mnoho laskavého!
Na celém prvním stupni
do poezie se vrhly,
přibraly k tomu etiketu
a nový projekt zrodil se tu.“
V pátek 22.října vyvrcholil na
základní škole Komenského projekt prvního stupně, ve kterém se
žáci věnovali principům správného chování a různým formám
poezie. I když jsou základy slušnosti dětem vštěpovány průběžně a odmalička, jistě neuškodí
připomenout si správné způsoby
jednání v různých životních situacích. Žáci se tohoto úkolu zhostili
velmi zodpovědně a ve vlastních
scénkách si vzájemně předváděli chování ve škole, v restauraci,

v dopravních prostředcích, v divadle apod.
A právě naše počínání v divadle
jsme spojili s dalším následujícím
programem, který byl věnován poezii. Nejenže si žáci básně vybrali
a pečlivě přednesli, ale někteří si
dokonce vytvořili velmi hodnotné
a poutavé verše sami. V souvislosti s touto akcí navštívily všechny
třídy městskou knihovnu, kde byl
pro ně připraven velmi zajímavý
a pestrý program.
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat paní knihovnici
Zdeně Škrochové za vstřícnou
a obětavou péči, kterou nám svým
přístupem věnovala.
učitelky prvního stupně
ZŠ Komenského

DUŠIČKOVÁ NOC na ZŠ Komenského
Dne 5. listopadu 2010 se v naší
škole ZŠ Komenského konala již
třetí Dušičková noc. O zábavu bylo
opravdu postaráno, v šatnách na vás
čekala spousta umrlců (oběšenci,
panenky, čarodějnice, bláznivý žák,
mrtvá nevěsta s démonem, kostlivci,
šílená vražedkyně se svojí obětí,…) a
v tělocvičně soutěže a taneční zábava.

Přípravy na tuto akci byly velmi
náročné, ale jelikož jsme tu poslední rok, hodně jsme se snažili a rádi
obětovali svůj volný čas. Dle hojného
počtu návštěvníků, soudíme, že se
vám naše akce líbí a tímto předáváme
pomyslnou štafetu stávajícím osmákům.
Žáci devátého ročníku
ZŠ Komenského

Neděle 10. 4.
16 hod.

A. Dvořák
MŠE D DUR

Filharmonie Chrudim, PS Rubeš a PS Slavoj
Dirigent: Zdeněk Kudrnka
Cena 150,-/90,Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč
Neděle 17. 4.
16 hod.

IVAN ŽENATÝ A BAROCCO
SEMPRE GIOVANE
NA CHLUMKU

A. Vivaldi – Čtvero ročních období
W. A. Mozart – Divertimento D dur
J. Pachelbel – Canon in D
Poutní kostel v Luži
Cena 250,-/190,Na Chlumku
Středa 20. 4.
18 hod.

G. B. Pergolessi
STABAT MATER

Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice
Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans
Dirigent: Zdeněk Kudrnka
Cena 150,-/90,Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč
Sobota 7. 5. – 16 hod.

G. Verdi – REQUIEM

Velkolepé provedení slavného a výjimečného díla
Filharmonie Hradec Králové, Pěvecký sbor Projektchor Marktkirche, Wiesbaden, Pěvecký sbor
Rastislav Blansko
Dirigent: Thomas Frank
Cena 300,-/240
KKS
Neděle 15. 5. – 16 hod.

G. Verdi - AIDA

Světoznámá opera se zahraničními hosty
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
Cena 350,-/290,- KKS

Při zakoupení všech vstupenek ušetříte 600,Kč. Předprodej bude zahájen 6. 12. 2010
na odboru kultury MěÚ Skuteč.
Info na tel.: 469 326 487/6,
731 557 477/422. www.skutec.cz

Týden s Etwinningem
V rámci této kampaně proběhla
dne 9.11. 2010 v Hrochově Týnci
„Minikonference programu eTwinning“ Minikonference eTwinning
jsou pořádány Národním podpůrným střediskem pro eTwinning
v ČR a partnerskými školami
v rámci celoevropské kampaně.
Cílem je propagovat aktivitu eTwinning a zábavnou formou motivovat
další školy, jejich žáky a učitele
k tvorbě evropských vzdělávacích
projektů.
Naši kamarádi, žáci ze ZŠ Hrochův Týnce, nás pozvali, abychom

společně vytvořili projekt na téma
„Podzim“ a tuto práci sdíleli přes
webovou kameru s přáteli na Slovensku. Tým ZŠ Skuteč Komenského byl složen z žáků VII.B, kteří už
s programem eTwinning pracovali a
obdrželi velmi významné certifikáty kvality, a z nováčků (žáci VI.A).
Celý den byl velmi hezky zorganizovaný a kamarádi se o nás velmi
hezky starali. Naši společnou práci
lze zhlédnout na http://minikonferrence.webnode.cz
Mgr. Jana Netolická

DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ
PŘIKÁZÁNO!
Putovní interaktivně zábavně - naučná výstava POZNÁVEJ SE!, která se koná ve Žďáru nad Sázavou, je plná zajímavých exponátů a dne
11.11.2010 přivítala i naše žáky. Žáci si ověřili, jak fungují lidské smysly - i to, jak někdy klamou. Zjistili nejrůznější údaje týkající se lidského
těla, změřili si sílu stisku ruky, rychlost reakce, elektrický odpor svého
těla, hloubku svého předklonu. K vyzkoušení byly připraveny např.:
kladina, 3D obtisk vlastního těla, Braillovo písmo, zvukové pexeso, různé hlavolamy, kvízy.....
Mgr. Jana Netolická

