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SLOVO NA ÚVOD:

Už druhý měsíc jsou školní lavice bez žáků. Výuka ovšem nepřestala
probíhat úplně, alespoň jinou formou (např.elektronickou) funguje
opakování a procvičování učiva. Velká část z ní nyní ovšem spočívá na
rodičích. Mnozí tuto nelehkou zátěž zvládají velmi dobře. A za to jim
patří náš dík.
Žáci druhého stupně už v letošním školním roce do lavic nezasednou.
Se svými spolužáky a kamarády se uvidí až v září, v novém školním
roce 2020 -2021. O to více budou natěšeni a s chutí se pustí do
práce. A že jí bude! Z letošních osmáků budou deváťáci, nejstarší a
nejzkušenější, kteří se pomalu, ale jistě budou chystat do učebních
oborů.
Prvostupňoví žáci budou moci nastoupit do školy od června. Je na
zvážení rodičů, zda své dítě za přesně daných hygienických a
bezpečnostních pravidel do školy pošlou. Škola je na tuto možnost
náležitě připravena.
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STŘÍPKY ZE TŘÍD:
Víte, že se osmáci rozmýšlejí nad svou budoucností? Myslíte si, že je
brzo? Nikoli, už je na čase a mnozí mají dokonce jasno v tom, který
učební obor chtějí vystudovat.
Před jarními prázdninami si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se
v takovém odborném učilišti pracuje. Společně, s paní učitelkou D.
Šulcovou, navštívili SOU, v Jablonecké ulici, v Liberci. Mnozí naši
absolventi toto učiliště úspěšně vystudovali nebo studují. I s nimi
jsme se setkali a pohovořili.

Chlapci si vyzkoušeli učební obor – malíř, natěrač. Mnohé nadchl a měli ve výběru
svého budoucího studia jasno.
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Ve druhé pracovní skupině, převážně dívčí, se připravovali budoucí
kuchařky a kuchaři. I ti byli nadšeni svou příští prací. A o to více jim
chutnalo! Samo sebou, že se nezapomněli rozdělit. Své výborné
palačinky nabídli i první pracovní skupině, malířům.

Důležité je správné množství.

Co si napeču, to si sním.

Poveď se mi, palačinko!.

Po práci zasloužená odměna.
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STARONOVÉ TVÁŘE:

S našimi bývalými spolužáky, Pavlem Majerem a Lukášem Kozákem,
jsme se setkali v Liberci. Na SOU, v Jablonecké ulici, se připravují
k závěrečným zkouškám učebního oboru malíř, natěrač. My jsme se
jich zeptali:
Jsi na učilišti spokojen? Pavel: „Ano, jsem. Mám tu nové kamarády a
kamarádky.“ Lukáš: „ Ano, já taky.“
Co už ses všechno naučil? Lukáš: „Hodně, teď malujeme schodiště
internátu“. Pavel. „Vlastně jsme vymalovali celé přízemí školy“.
Kde jsi své zkušenosti využil? Pavel: „Vymaloval jsem si pokojíček!“
Jak vzpomínáte na naši školu? Pavel: „Byl jsem se na vás podívat.
Bylo to fajn si zavzpomínat. Rád jsem vás viděl.“
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KTERÁ TŘÍDA BUDE LETOS „lesní“ ?

Takto jsme se zeptali v minulém čísle. A nyní už známe na naši otázku
odpověď! Povedlo se! Naše škola, zásluhou tříd paní učitelky J.
Bugnové, D. Židů a H. Beranové získala další titul. A co více? Přispěla
na velice záslužnou činnost- totiž obnovu pralesa na Ještědském
hřebeni. Děkujeme!
A co více si přát? Přidejte se k nám!!!
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Velké gratulace třídě p.u. Bugnové. Přejeme hodně dalších úspěchů a zážitků. 
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Blahopřejeme také třídě p. uč. D. Židů. Je totiž druhou třídou s certifikátem. 
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Velká gratulace patří také třídě p. uč. H. Beranové. Je třetí „lesní třídou“. 
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PODAŘÍ SE NÁM POPÁTÉ OBHÁJIT TITUL „EKOŠKOLA“?

Odpověď na tuto otázku, bohužel, dosud neznáme. Uzavření školy
v důsledku „koronavirové“ karantény nás připravila o dubnový audit a
obhajobu titulu. Audit se přesouvá do příštího školního roku, na říjen.
Termín bude ještě upřesněn.
Nezapomeňme, co všechno v ekoškole děláme, čím se můžeme
pochlubit a co se nám povedlo. Zkuste si odpovědět na tyto otázky:
Co je to ekokodex a kde ho najdu? Jakou barvu má kontejner na
plasty? Kdo se ve vaší třídě stará o správné třídění odpadu? Kdo
zalévá květiny?
A mohli bychom pokračovat a vymýšlet další otázky. Nyní se snaž sám
vybavit si naší činnost. Můžeš si ji vyzkoušet třeba formou hry. Nebo
se podívej na tyto stránky: www.hra –o–zemi.cz. Dokonce se můžeš
sám zapojit do ekologické činnosti a monitorovat množství srážek.
Jak na to, najdeš na těchto stránkách: www.intersucho.cz. (vpravo
rozklikneš rámeček „monitorujte sucho“, pak už se jen zaregistruješ
a po dobu deseti dnů podáváš zprávy).
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CO JE NOVÉHO NA VÝUKOVÉM POZEMKU:

Náš první záhon

Vrbová chýše

Loučka

Bylinková skalka

Vůně heřmánku

Pracujeme - červen
- 13 -

TIP NA VÝLET:
O školním výletě si můžeme nechat letos jen zdát. Ale mám tu tip
na prázdninový trip. Už jste navštívili jihočeskou metropoli České
Budějovice? Ne? Tak tady je několik postřehů. Nechte se
inspirovat.

Tři věže barokní radnice se zvonkohrou (16 zvonků) a pamětní deska
T. G. Masaryka na náměstí Přemysla Otakara II.

Barokní Samsonova kašna z let 1721- 1727

Černá věž u katedrály sv. Mikuláše
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KOMIX:
Bezejmenný příběh od žáka D. Vondrouše, žáka osmé třídy. Pouze pro silné povahy!
Horor!!!
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OMALOVÁNKY:
Na uklidnění tu máme omalovánku. Prvního června děti slavily svůj den. Proto jim
posíláme dort. Můžete si ho pěkně vyzdobit.
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ZAZPÍVEJ SI:
Prázdniny u babičky
Z. Svěrák a J. Uhlíř

Husy plavou po vodě,
říčka spěchá na jez,
vesnice je v pohodě,
to se radši najez.

Kvočna hlídá kuřata,
kočka leží v chládku,
nepij, když jsi uhřátá,
brambory jsou v řádku.

Prázdniny u babičky,
prázdniny v Čechách,
krásné jak holubičky
na horkých střechách.

Prázdniny u dědečka,
prázdniny na vsi,
školní rok ten se přečká,
nastanou, nastanou,
nastanou, nastanou zas.

Ve stáji jsou vlaštovky,
které mouchy loví,
much je pořád na stovky,
kde se berou nový.

Zavrtej se do fůrky,
budeš vonět senem,
zaváříš-li okurky,
přidej kopr s křenem.

Prázdniny u babičky,
prázdniny v Čechách,
krásné jak holubičky
na horkých střechách.

Prázdniny u dědečka,
prázdniny na vsi,
školní rok ten se přečká,
nastanou, nastanou, nastanou, nastanou zas.

Prázdniny, prázdniny.

https://www.youtube.com/watch?v=HwyxXbImIDo

.
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CITÁT:

Trpělivost není slabost, ale síla.
(Cicero)
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INFO:

Fotografie pocházejí ze školního archivu či soukromého alba
autora. Využity byly tyto internetové stránky:
https://www.youtube.com/watch?v=HwyxXbImIDo
https://omalovanky.luksoft.cz

Těšte se na nás po prázdninách. Doufejme, že bude lépe.
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