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Proběhlé akce
Lyžařské dny
Lyžování tradičně patří k oblíbeným
aktivitám Jablonečanů.
V naší škole proto místo
povinného lyžařského výcviku pořá
dáme Lyžařské dny. Umožňuje to se
realizovat ve svém oblíbeném
sportu více žákům ve více letech za
sebou, protože na lyže mohou
vyrazit žáci 7., 8. a 9. ročníku
najednou.
Také letos jsme kromě sjezdovek
navštívili i běžkařské stopy v
Jizerských horách. Pravda, sněhové
podmínky byly na hraně, ale čtyři
z pěti plánovaných dnů jsme dali.
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Zimní den
Je to přesně rok, co jsme na jeden den opustili školu a vydali se vstříc
zimním sportům.
I letos, 30. ledna 2018,
jsme se vydali za zdravým
vzduchem na procházku
z Bedřichova na Hrabětice
a do Janova, nebo na
sjezdovku na Severáku,
nebo na běžky
k Josefodolské přehradě
a případně na brusle na
Zimní stadion v Jablonci.
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Florbalový turnaj – finále Mocca cupu
v Liberci
V pátek 12. ledna jsme vyrazili na 1. ročník finálového turnaje ve
florbale Mocca Cup Kids. Turnaj se konal v Liberci na ZŠ Dobiášova
a mezi sebou se utkalo 8 nejlepších týmů z Jablonce a Liberce.
Systém hracích
kol byl stejný
jako minule, 2
skupiny po 4
týmech, každý
s každým ve
skupině, z nichž
do boje
o medaile mohly
postoupit první
dva týmy.
Ve skupině jsme skončili třetí a pak hráli o umístění o 5. až 6. místo,
které jsme nakonec i získali.
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Novinky ve škole
TabletPC ve výuce
S dalším projektem Centrum Natura jsme
získali nové možnosti, jak zlepšit výuku
i mimoškolní vzdělávání, a jednou
z viditelných změn, které už jsme stihli
aplikovat i do výuky, je použití speciálních
tabletů s klávesnicí ve výuce. Výhodou
nových TabletPC je, že jde v podstatě o plnohodnotné počítače
s odjímatelnou klávesnicí a dotykovým displejem. Ve výuce se je
snažíme využívat k vyhledávání
informací, k práci s interaktivními
materiály a k přímé interakci skupin
žáků s učitelem (posílání informací na
interaktivní tabuli, společná práce na
zadaných úkolech pomocí
internetových aplikací). V blízké
budoucnosti nám počítače umožní
Otázka: Vybíráme tablety do školy,
provádět měření veličin. O tom
jaké máte?
a také o dalších pomůckách
Odpověď: Paralen…
z projektu si povíme zase příště.

Elektronické stavebnice Boffin
Na podzim nás oslovila Nadace Jablotron
s nabídkou elektronických stavebnic Boffin.
Ukázalo se to jako skvělá věc. Tyto žákovské
stavebnice jsou doslova nabité součástkami
a lze z nich sestavit téměř jakýkoli obvod.
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Stavebnice jsme už mnohokrát
využili jak ke zpestření hodin, tak
přímo k výuce elektroniky.
A rozhodně v tom budeme
pokračovat. Vybraní žáci se také
zúčastní soutěže, kde ukáží, jak
ovládají základy elektrotechniky.

Naše nová 3D tiskárna
V rámci aktivit kroužku robotiky se
postupně ukazuje, co a jak by se
dalo zařadit i do běžné výuky.
Zároveň jsme ale zjistili, že bychom
do budoucna potřebovali si některé
roboty nebo jejich části stavět sami.
Žáci jsou kreativní a tak si je stavěli
z vlastních stavebnic, nebo
z lepenky, ale budoucnost vidíme
v 3D tisku. V naší snaze nám vyšla
vstříc Nadace Jablotron a umožnila
nám zakoupit robotické stavebnice
a 3D tiskárnu. Naše volba padla na
ve svém segmentu nejlepší tiskárnu
na světě, Prusa i3 MK2S.
Tiskárnu jsme pořídili jako stavebnici. Je
to levnější a navíc se tím dá nejlépe zjistit
kdejaký detail, jak taková tiskárna
funguje. Sestavení i první tisky dopadly na
výbornou.
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Olympiáda
Rozhodli jsme se udělat
rozhovor s bývalou
žákyní naší školy
Kateřinou
Louthanovou,, které se
povedlo něco
neuvěřitelného!!!!
Dostala se na Zimní Olympijské
Olympi ské hry 2018
v Pchjongčchangu.
changu.
V kolika letech ses naučila jezdit na snowboardu?
Poprvé na prkně jsem se učila, když mi bylo okolo 9?
Kdo tě naučil jezdit na snowboardu?
Se ségrou
grou jsme se učili samy, jelikož to moc nešlo, zaplatili nám rodiče
školičku na Severáku.
Věnovala ses snowboardingu více než učení?
Dříve jsem určitě chtěla, ale nebylo tolik
to možností… Teď už jsem ve
fázi, že se snowboardingu věnuji asi víc, ale do školy musím makat
o 106
Napadlo tě někdy, že se se snowboardingem dostaneš tak daleko?
Jako malou asi vůbec, když už jsem okolo 12 začala jezdit závodně
slalom. Už jsem nad Olympiádou
Olympiádou začínala trochu přemýšlet.
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Čím si chtěla být v dospělosti?
To už nemám ani ponětí, asi učitelkou
Doporučila bys někomu s odstupem času naši základní školu?
Doporučila bych ji hned! Je to malá rodinná škola, všichni znají
všechny. I teď, když potkám nějakého z učitelů vždy prohodíme
minimálně pár slov!
Jakou jsi studovala střední školu?
Snažím se letos dostudovat Střední průmyslovou školu stavební
v Liberci
V jaké situaci tě zastihla zpráva o tom, že jedeš na olympiádu?
Volal mi trenér, když jsem strašně nestíhala oběd s rodinkou, u které
jsem v cizině bydlela pár týdnů
Plánuješ studovat nějakou vysokou školu a zároveň sportovat nebo
teď bude sport na prvním místě?
Určitě plánuji nějakou školu, nechci sázet vše jen na jednu kartu, ale
určitě bude můj výběr sportem hodně ovlivněn. Ne zrovna moc škol
umožňuje individuální plány, často jim jde právě o absenci, kterou je
docela těžké dodržovat, když od září do března jste na sněhu
P.S. Jaké pocity asi zažívala Eva Samkové před cílovou rovinkou, do
které vjížděla na pátém místě? Mohla by ses případně zeptat?
Naše Evička, ona byla v cílové rovině hodně sebevědomá, věděla, že
tam holky přejede, jen nevěděla kolik, byl to risk. Řekla si, že to tam
prostě pošle a buď to vyjde, nebo ne a vyšlo to!!!
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Olympiáda
V průběhu letošních ZOH jsme se
rozhodli i ve výuce, tam kde to jde, se
více věnovat olympijskému dění.
Máme i krásnou nástěnku a soutěž, za
kterou děkujeme p. uč. Kostelníkové.
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Olympijská výzdoba
ve škole
Zde máme několik ukázek prací
o
našich žáku.
Všem třídám se výrobky
moc povedly, ale všechny se nám sem
bohužel nevešly.
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Velikonoce
Velikonoce - je odvozeno od Velké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých.
Škaredá středa - nebo-lili sazometná středa, v tento den by se lidé
neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.
Zelený čtvrtek - v tento den se jí zelená strava, aby byl člověk celý rok
zdravý. Velký pátek - je spojen s magickými silami, otevíraly se hory,
které vydávaly své poklady.
Řehtačka - zvuk řehtačky měl nahradit zvony, které odletěly do Říma.
Pomlázka - neboli dynovačka
dynovačka je tradice českých Velikonoc
- beránek, oheň, pomlázka, vajíčko, svíce, zajíček
Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech
svých známých a šlehají ženy a dívky
dívky ručně vyrobenou pomlázkou
z vrbového proutí. Podle tradice muži při hodování
hodování pronášejí koledy.
Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody
doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, dejte
aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”
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