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Omlouvání absencí  
Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém �tvrtletí �ešili n�kolik menších (i v�tších) problém� s 
omlouváním nep�ítomnosti ve škole, citujeme ze školního �ádu:  
Zákonný zástupce je povinen 

• "Zajistit, aby dít� �ádn� docházelo do školy. (§ 22 školského zákona)" 
• "Doložit d�vody nep�ítomnosti žáka ve vyu�ování nejpozd�ji do 3 kalendá�ních dn� 

od po�átku nep�ítomnosti žáka (§ 50 školského zákona)" – sta�í zavolat, poslat mail, o 

tom, že vaše dít� je nemocné. 
• "Plánovanou nep�ítomnost žáka nahlásit p�edem t�ídnímu u�iteli, nep�ítomnost delší 

než jeden den �editeli školy." O uvoln�ní dít�te na delší plánovanou absenci nežádáte, 

pouze ji oznamujete, abyste se se školou dohodli, jak vaše dít� dožene zameškané 

u�ivo (samoz�ejm� neplatí pro láze�ské pobyty, ... ale pro dovolené b�hem školního 

roku a podobné aktivity – takovéto absence škola nebude p�i testech, zkoušení 

zohled�ovat). 
• "Omlouvat každou nep�ítomnost žáka ve škole (§ 22 školského zákona) písemnou 

omluvenkou v žákovské knížce nejpozd�ji do 3 dn� po p�íchodu žáka do školy." 
Prosíme, oznámení o návšt�v� léka�e, ... nepište na papírky. Napište je p�ímo do žákovské 
knížky. Budou tak mít zárove� platnost omluvenky. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�íchody do školy 
Další problém (pro n�kolik jedinc�).  
Školní �ád hovo�í jasn�: "Žák je po- 
vinen p�icházet do školy tak, aby byl  
p�ed za�átkem vyu�ování ve t�íd�  
(7:55)". Týká se p�edevším t�ch, kte�í do školy 
(�asto za doprovodu rodi��) p�icházejí pravideln� 
t�sn� p�ed osmou. 

Pr�m�ry, pr�m�ry 
Vždy, když se "uzavírají známky", za�ínají žáci 
(mnohdy i rodi�e) po�ítat, "co mi to vlastn� vy-
chází". Výsledná známka za �tvrtletí, pololetí, ale 
není pouhým matematickým pr�m�rem získa-
ných známek. Jsou v ní také zohledn�na kritéria 
jako nap�. aktivita, schopnost samostatné apli-
kace získaných poznatk�, ... A ješt� k pr�m�r�m 
(jedni�ka z p�timinutovky ur�it� nemá stejnou 
váhu jako jedni�ka z diktátu, tak jak to spo�ítat?) 
 

Sportovní den 
Jakmile nám to po�así dovolí, vyrážíme na spor-
tovní den (b�žky, sjezdovky, boby, p�šky, Míse�-
ky, Benecko, Kn�žice nebo škola). Bu�te ve 
st�ehu! 
Tábor 
Školní „p�ím�stský“ tábor letos prob�hne od pon-
d�lí 29. 6. do pátku 3. 7. v duchu „Z pohádky do 
pohádky“. Další informace a p�ihlášky najdete na 
školním webu od pond�lí 23. 2. 2015. 

Lyža�ský výcvik 
V lednu absolvovali šes�áci a sedmáci lyža�ský 
výcvik. Sedmáci proto, že vloni nebylo na �em 
cvi�it. T�i dny b�žeckého a dva dny sjezdového 
lyžování. A ejhle! Všichni p�ežili, zdokonalili se. 
N�kte�í dokonce p�ekonali sebe sama a za to jim 
pat�í velká pochvala. Dokud nám to po�así dovolí, 
budeme v hodinách t�locviku chodit na b�žky. 
Pokud není vaše dít� omezeno zdravotn�, ale 
pouze tím že nemá lyže, pokusíme se mu je p�j�it. 
Touto cestou prosíme ty z vás, kte�í máte doma 
zbyte�né lyže, lyžáky pro školáky, zdali byste je 
nemohli škole darovat. 
 



Olympiády 
Na p�elomu ledna a února prob�hla okresní 
kola olympiády v jazyce �eském, anglickém 
a olympiády d�jepisné. V každé jsme m�li 
po dvou zástupcích, kte�í naší škole 
rozhodn� neud�lali ostudu. Za reprezentaci 
školy d�kujeme: J. Stehnovi., M. Horákovi., 
Sv. Loudové, E. Forbelské, K. a M. 
Wimmerovým. 

 

Lyža�ské závody 
Také letos se naše škola zú�astnila Poháru podkrkonošských škol v b�hu  
na lyžích aneb po stopách dolnobranských lyža�ských mistr�. O jarních  
prázdninách mohly d�ti využít výborné sn�hové podmínky. Ovšem v den 
závodu se musely poprat s mokrým a tém�� mizejícím sn�hem pod lyžemi. 
Máza nebyla jednoduchá, ale �ídili jsme se heslem: Každý mistr maže klistr. 
I p�es náro�nost trat� (mohla být vyhlášena sout�ž o nejlepší pád) naše družstvo ve složení J. Erlebachová, 
P. U�ený, N. Hrubo�ová, J. Bermann, B. Paul�, M. Hájková, M. Morávek, M. Holubec, L. Erlebach, Š. 
Mat�ásková, M. Nyklová, L. Erlebach, Bermannová, Š. Jero a M. Jiroutek vybojovalo v konkurenci devíti 
škol skv�lé druhé místo. Radost d�tí byla d�kazem, že b�h na lyžích je stále pohybová aktivita, která 
m�že i bavit. D�kujeme rodi��m, kte�í nás p�išli podpo�it a pomohli s p�ípravou lyží.  
 

Besedy - policie 
V pr�b�hu m�síce b�ezna prob�hnou na celém prvním stupni besedy s 
poru�íkem Kmínkem - p�íslušníkem P�R. Zábavnou formou se v nich 
d�ti seznámí s tím, pro� je tu policie, jaké má úkoly, jak m�že pomoci 
malým d�tem. D�ti dostanou rady, jak se chovat v r�zných situacích 
b�žného života a také trochu nahlédnou do policejního vybavení. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Sout�ž ve sb�ru papíru 
V kv�tnu nás op�t �eká sout�ž 
t�íd ve sb�ru papíru. Vít�zná 
t�ída (nejv�tší pr�m�r na žáka) 
obdrží 100 K� na žáka (p�ísp�-
vek na školní výlet). V každé 
t�íd� bude také odm�n�n nej-
lepší „sb�ra�“. Papír budeme 
vybírat zvláš� kartony a zvláš� 
ostatní papír 

Výroky žák� 
U�itel: „Chodili nazí.“ – Žákyn�: „Pane 
u�iteli, po �em chodili?“ 
Jak se mumifikovalo? – P�ed smrtí 
zaplacení lidé doty�nému odstranili 
orgány z t�la a obvázali ho . 
obvazy. 
Co je to kvádr? – To jsou dva �tverce a 
dva obdélníky ve 3D. 
 

Dopisy vynálezc�, objevitel� 
Osmáci se na chvíli p�evt�lili do rolí objevitel� a vynálezc� a jejich jménem nám poslali dopis: 
„Dobrý den, jmenuji se Edward Jenner a pracuji jako praktický léka� v Berkeley. Momentáln� se zabývám 

neštovicemi.Všiml jsem, že lidé, kte�í p�icházeli �asto do styku s dobytkem a nakazili se kravskými 

neštovicemi, tém�� nikdy neonemocn�li pravými neštovicemi. 14. kv�tna tohoto roku 1796 jsem se rozhodl 

u�init pokus a zám�rn� nao�koval osmiletému Jamesi Phippsovi hnis z v�ídku zp�sobeného kravskými 

neštovicemi. Chlapec onemocn�l kravskými neštovicemi, ale za šest týdn� se uzdravil. Poté jsem tohoto 

chlapce infikoval vakcina�ní dávkou pravých neštovic.Podle mého p�edpokladu nemoc u chlapce ani 

nepropukla.!!A toto JE v�bec první vakcinace na sv�t�!!Edward Jenner“ 

„Dobrý den, jmenuji se James Watt, jsem vynálezcem parního stroje. Narodil jsem se 17 ledna 1736, jsem 

britský vynálezce a fyzik. U�il jsem se u mechanika T. Morgana v Londýn�. V roce 1759 jsem se dozv�d�l o 

parním stroji Thomase Newcomena. Tento stroj jsem zdokonalil, vylepšil a p�ed�lal. Jednalo se o stroj na 

principu kondenzace syré páry ve válci a využití síly vyvolané pod tlakem k �erpání vody. Moje další 

vynálezy: dvoj�inný parní stroj, nezávislý objev složení vody, výv�va, dvojcestný ventil. Cht�l bych vám 

nabídnout n�který z t�chto vynález� k prodeji. 

Plyn – spot�eba 
Školu máme zateplenou, okna vym�n�ná. Jak se to 
projevilo na spot�eb� plynu? V roce 2012 (bez 
zateplení) jsme protopili 22 368 m3, v roce 2013 (od 
zá�í zatepleno) 18 598 m3, v roce 2014 jenom 9 850 
m3 (ale zase nebyla žádná zima). 

 

�editelské volno bude 
29. a 30. 6., kon�íme 
26. 6. 2015 



 
 
 
 


