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Proběhlé akce  
ve škole 

Halloween  

Dne 31. 10. 2017 si 9. třída připravila pro 1. stupeň halloweenskou 

„módní přehlídku“.  

Přehlídku moderovali: Robin Vízek a Benjamin Šťastný. Vybrali jsme 

si z každé třídy jednoho zástupce jako porotu. 

Myslím, že bodování všechny bavilo a byla to pro ně zajímavá 

zkušenost. Poté zábava pokračovala halloweenskou diskotékou. -rv- 

 

Preventivní programy Hubertka 2017 

V průběhu týdne se na chatě Hubertka v Jizerských horách postupně 

vystřídaly všechny třídy druhého stupně. Cílem bylo poznat se 

navzájem v jiných situacích a více poznat kolektiv. -mg- 
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Úspěchy florbalových týmu 

Florbalový turnaj našich nejmladších – 3. místo a postup! Zápasy se 

hrály na velkém hřišti, na což naši kluci nebyli úplně sehraní, ale 

zvládli to na jedničku. Nakonec jsme vybojovali krásné 3. místo 

a postup do dalšího kola, kde se utkáme s týmy z Liberce. 

Florbalový turnaj mladších žáků – 1. místo ve skupině a postup do 

finále! Neprostupná obrana, rychlé napadání soupeře a co nejvíce 

střel na branku, to byla naše taktika, která vyšla parádně. Klukům 

patří velká pochvala a do finále držíme všechny palce! 

Sestava – Útočníci: Fanda Harakaľ, 

Honza Pešat, Ondra Hvězda, 

záložníci: Aleš Kratochvíla, Matyáš 

Kohoutek, obránci: Lukáš Nagy, 

Tonda Harakaľ, Michal Český, 

v brance Alex Svoboda.  

                – vložil pan učitel Jan Kulhánek 

Setkání družiny s rodiči 

8. 11. 2017 se uskutečnilo další setkání školní družiny s rodiči. Děti si 

spolu s rodiči pochutnaly na dobrotách, které nachystaly maminky 

a pak se daly do vyrábění.       – vložila paní vychovatelka Lenka Riegerová 
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Novinky ve škole 
Nová interaktivní tabule v učebně fyziky 

V rámci dalšího projektu se 

nám podařilo významně 

vylepšit výuku na druhém 

stupni, když byla do naší 

společné učebny přírodo-

vědných předmětů zakou-

pena nová interaktivní 

tabule SMART Board řady 

800. Jde o vrcholný model 

s funkcí chytrého dotyku. 

Program SMART Výukový Software 17 umožňuje realizovat velmi 

moderní metody výuky, včetně zapojení žáků, kteří tak mohou na 

tabuli posílat své názory a zapojit se do připravených aplikací a her.  

Kroužek robotiky 

Dlouhá léta jsme na škole měli kroužek 

přírodovědný a později technický a vedle něj 

existovala také rozšiřující informatika.  

Rozhodl jsem se obě myšlenky spojit a výuku 

programování 

zařadit do kroužku robotiky, který zase 

rozvíjí technické dovednosti. Dosavadní 

zkušenosti z prvních měsíců ukázaly, že 

to byl dobrý tah. -mg- 
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Nové mantinely v tělocvičně 

Pan učitel Kulhánek se rozhodl, s žáky sedmé, osmé a deváté 

třídy, vybudovat florbalové mantinely v tělocvičně. Zeptali 

jsme se pana učitele na pár otázek ohledně tohoto rozhodnutí 

Proč jste se rozhodl navrhnout stavbu mantinelů?                                   

V Rýnovicích dlouho chybělo nějaké úplné sportovní zázemí. 

Myslím, že florbal je na škole oblíbená hra a když to žáky baví, 

proč nevylepšit zrovna ten. 

 Proč jste se rozhodl použít 

místo normálních mantinelů, 

mantinely z prken?                                                                   

Mantinely jsou velmi drahé, 

stojí dokonce i několik desítek 

tisíc a proto jsem se rozhodl 

udělat kompromis, míček se 

bude odrážet, ale mantinely 

nezaberou tolik místa.  Míček bude pořád ve hře a nebude se 

ztrácet čas jejich lovením. Hra byla proto velice neúplná 

Myslíte si, že se bude hrát lépe?                                         

Určitě… Na turnajích jsem viděl, že vůbec mantinely při hře 

nevyužíváme a přitom je to součást hry. Například přihrávka 

o mantinel nebo zlepšení taktik. 

Tělocvičně chyběl „upgrade“. 

Chtěl bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na jejich 

výstavbě.                – ptal se Jakub Šimek 
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3D tisk  

je proces tvorby třídimenzionálních pevných 

objektů z plastu a jiných materiálů.  

Počátky technologie 3D tisku spadají do druhé 

poloviny 20. století, kdy si Chuck Hull nechal 

v roce 1986 patentovat technologii 

stereolitografie.  Pojem 3D tiskárna pochází až 

z druhé poloviny 90. let. 

První tiskárna firmy 3D Systems, kterou založil právě Ch. Hull, 

se nazývala stereolitografický aparát SLA-1. Vylepšená verze 

SLA-250 byla nabízena komerčně a prodalo se jich v roce 1996 

přes 600.  

V roce 1993 Massachusettský technologický 

institut (MIT) patentoval technologii 

trojrozměrných tiskařských technik, která 

pracovala s práškovým materiálem a tekutým 

spojovačem. Licenci k této technologii poté 

koupila firma Z Corporation a na její bázi 

započala vývoj 3D tiskáren jako takových. Tyto prášky 

umožňují tisk výrobků, jako jsou i zbraně nebo zásobníky. 

Technologii 3D tisku nás zaujala a velmi by se nám hodily pro 

výuku informatiky a robotiky. Proto pracujeme na tom, 

abychom takovou tiskárnu získali do školy co nejdříve.       -ds-

  

3D tiskárna firmy Průša 

PRUSA I3 MK2S 

3D pero  

3Doodler, 2012 



 

 

Zeptal jsem se každého žáka 1. 

dárek.  Ze všech přání jsem udělal graf.

Je vidět že kluci jsou méně nároční

buď elektroniku (Xbox

hračky na ovládání). 

Děvčata si také přejí elektroniku
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Zeptal jsem se každého žáka 1. stupně co si přeje od Ježíška za 

dárek.  Ze všech přání jsem udělal graf. 

 

Je vidět že kluci jsou méně nároční, co se týče druhu dárku.Chtějí 

Xbox, telefon), a nebo nějakou hračku (LEGO, 

Děvčata si také přejí elektroniku, ale také si přejí zvířátka a oblečení.

 

tupně co si přeje od Ježíška za 

co se týče druhu dárku.Chtějí 

a nebo nějakou hračku (LEGO, 

ale také si přejí zvířátka a oblečení. 

-rv- 



 

 

Vánoční zvyky a tradice

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK

 U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak to bude se 

zdravím jednotlivých členů rodiny v nadcházejícím roce. Každý si 

rozkrojil svoje jablko. Pokud se po rozkrojení objevila hvězdička, 

znamenalo to, že dotyčný bude celý příští rok zdravý. Obj

křížek, nevěstilo to nic dobrého. 

HÁZENÍ STŘEVÍCEM

 Když dívka chtěla vědět, jestli se příští rok provdá, postavila se na 

Štědrý den ke dveřím a přes rameno hodila svůj střevíc. Pokud špička 

střevíce směřovala ven ze dveří, znamenalo to, že s

provdá, pokud ne tak zůstane svobodná.

LITÍ OLOVA  

 Až do počátku 20. století nebylo na tomto zvyku nic neobvyklého. 

Nyní už ale pomalu upadá v zapomnění. Olůvka roztavíme v kovové 

nádobce nad plamenem svíčky a lijeme do vody. Poté, co 

zaschne, můžeme podle symbolů, které představují, věštit podobně 

jako u lodiček naši budoucnost.

POUŠTĚNÍ LODIČEK

 Každý z rodiny si vyrobí vlastní lodičku ze skořápek od ořechů a dá 

do ní svíčku, kterou zapálí a vloží do lavoru s vodou. Podle toho

se vlastnoručně vyrobená lodička pohybuje po vodě, věštíme naši 

budoucnost. 
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