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Sladké tvoření

Národní iniciativa pro život není pro naši školu nic neznámého. Už
v minulých letech jsme měli možnost využít nabídky této veřejně
prospěšné organizace, a protože je spolupráce velmi užitečná,
lektorky k nám přijely po roce opět. Cílem této veřejně prospěšné
společnosti je nejen na školách informovat o lidském životě od okamžiku početí a pak také o vývoji jedince až do přirozeného konce.
Lektorky této společnosti přednášejí dětem na základních školách
a velmi poutavou formou s dětmi v rámci programu Moje cesta
na svět procházejí okamžiky vzniku života, fáze prenatálního vývoje
jedince až po okamžik zrození. Na naši základní školu zavítaly dvě
lektorky a ve čtvrtých a pátých třídách s dětmi probíraly témata
týkající se vývoje jedince od prvních okamžiků života, probraly okamžiky zrození a také vývoj jedince v nejútlejším věku. Přednášku
doprovází projekce a kromě toho děti dostanou k dispozici názorné
modely, jak vypadá človíček v různých fázích vývoje až do narození.
Sice máme ve školním vzdělávacím programu tato témata zařazená
také, přece jen jsou ale pro děti neznámé lektorky někdo jiný než
třídní, se kterými se setkávají denně. Je pak přirozené, že otázky
směrované k lektorkám by si žáci ke svým třídním asi nedovolili
vyslovit. Každopádně jsme rádi, že spolupráce s Národní iniciativou
pokračuje, a věříme, že i v dalších letech jejich služeb využijeme.

Přijímačky na SŠ
V době, kdy se dostane dubnové číslo Nepomuckých novin do rukou
čtenářů, bude pravděpodobně vrcholit u deváťáků nervozita, protože
je čekají přijímačky na střední školy. Podle odevzdaných přihlášek
projevili největší zájem naše vycházející žákyně a žáci o blovické
gymnázium, tam se prvního kola přijímaček zúčastní sedm uchazečů, pět přihlášek bylo našimi žáky odesláno do Blatné a na SPŠ
stavební v Plzni, čtyři přihlášky byly podány na Střední odborné
učiliště elektrotechnické v Plzni. Po třech přihláškách mají od nás
Obchodní akademie v Plzni a SPŠ elektrotechnická v Plzni. Pokud
uchazeči o studium úspěšně první kolo zvládnou, většina jich
bude od září dojíždět do Plzně, nejdelší cestování by pak čekalo
zájemce o studium v Táboře, v Berouně a ve Volyni. Převažují přihlášky na čtyřleté maturitní obory, přibližně pětina deváťáků směřuje na tříleté učební obory, tři přihlášky byly podány na umělecké
obory, na které začátkem kalendářního roku museli zájemci absolvovat talentové zkoušky. Z nižších než devátých tříd končí školní
docházku jeden žák a dva zájemci z prvního stupně absolvují přijímací zkoušky na blovické osmileté gymnázium. Termín 1. kola
přijímaček na SŠ je jednotně stanoven na pátek 12. dubna, druhé
kolo přijímaček následuje v pondělí 15. 4. 2019. Přijímačky na šesti
a osmiletá gymnázia proběhnou 16. a 17. dubna 2019. Pokud by
uchazeči v prvním kole nebyli přijati, mohou se pokusit o další
školu, kterou uvedli na přihlášce na druhém místě. Jak úspěšní
byli naši uchazeči, to bude zveřejněno ve druhé polovině dubna.

Nepomucké noviny / duben 2019

Poděkování
Při loňské návštěvě inspektora bezpečnosti práce jsme byli ve škole
upozorněni na několik drobných závad. Jednou z nich byla drolící
se omítka pod zábradlím na tzv. tobogánu. Poškození omítky bylo
způsobeno dlouhodobým zatékáním z venkovní terasy a oprava by
vyžadovala demontáž těžkého zábradlí a další ne zrovna jednoduché stavební činnosti. Po konzultaci jsme zvolili penetraci omítky
a následné zakrytí poškozené plochy na míru zhotovenými plechy.
Ty škole bezplatně věnovala a upravila nepomucká firma Klimex.
Současně se zmíněnou opravou připravili zaměstnanci Klimexu
poličky, na kterých vystavíme poháry a ocenění úspěchů našich
žáků v mnoha sportovních soutěžích. Potřebujeme-li opravit sváry
na školních žákovských židlích, v Klimexu si vždy najdou čas, aby
našim požadavkům vyhověli. Všem, kteří se v Klimexu na pracích
pro nepomuckou základní školu podílí, patří velké poděkování.
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Úspěchy v okresních kolech
soutěží a olympiád

Lyžák
V posledních Nepomuckých novinách jsme slíbili, že zveřejníme
dojmy účastníků lyžařského kurzu. Použijeme k tomu několik
úryvků ze žákovských prací: "… hned druhý den ráno jsme vyrazili na první lyžování, na které jsem se velmi těšila… hurá, jsem
v prvním družstvu… na lyžích jsme se učili pluh, smýkání, oblouk…
nejvíc mě bavila jízda terénem… asi nejlepší byly sjezdy, ale i běžky
se mně líbily… měli jsme moc fajn partu, a proto jsme si to všichni
fajn užili… na běžkách jsme poprvé uběžkovali 10 kilometrů
a podruhé 15 km… nejlepší bylo běžkování, hodně jsme padali
a byla sranda… při sjezdu jsme si užili i jízdu na skokáncích…
moc mně to nejdřív nešlo, ale pak jsem si zvykla… naučil jsem se
konečně lyžovat a překonal jsem strach sjet sjezdovku…" Celková
spokojenost s průběhem kurzu byla zřejmá ze všech příspěvků. Je
fajn, že byli všichni spokojeni a celý kurz proběhl bez komplikací.
Za přípravu, organizaci a bezproblémový průběh patří poděkování vedoucímu panu učiteli Ticháčkovi, jeho kolegovi P. Pelcrovi
a Jiřímu Milotovi, který zodpovědně zastával funkci zdravotníka.

Vánoční jarmárek 2018
O celkovém výtěžku tradičního předvánočního jarmárku rozhodovali žáci školy a ze školního parlamentu jsme dostali
konečnou rekapitulaci a rozdělení, které zveřejňujeme:
Žákům se podařilo získat 69 926,2/3 půjdou na charitu = 46 616,1/3 zůstane ve škole = 23 308, –
Rozdělení peněz na charitu:
Centrum pro transplantaci – 15 000,Dobrý anděl – 10 000,-

Pravidelně ve druhém pololetí žáci základních škol absolvují školní
kola olympiád v různých předmětech a činnostech. Každoročně se
scházejí žáci základních škol celého okresu v blovickém domě dětí
a mládeže při různých soutěžích. Tradičně je DDM místem recitačních soutěží. Letos jsme do Blovic vyslali čtyři žáky z 1. stupně,
kteří do okresního kola postoupili ve svých věkových kategoriích
ze školního kola recitační soutěže. Připomeňme, že ve školním
kole byli soutěžící téměř výhradně z 1. stupně, z druhého stupně
se do soutěže přihlásila pouze Štěpánka Milotová.
Naši recitátoři udělali dosaženými výsledky radost, tři nepomučtí žáci a jedna žákyně si z Blovic přivezli tři první místa. Ne ve všech
věkových kategoriích se soutěží v krajském kole, proto si postup
do kraje přímo z Blovic vybojoval jen Kryštof Kuba. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci a blahopřejeme Kryštofovi k postupu
do krajského kola, v den krajské soutěže určitě budeme držet palce.
Nadějní chemici ze základních škol se sešli na základní škole
v Přešticích, kde absolvovali okresní kolo chemické olympiády.
Potěšilo nás velmi hezké sedmé místo žákyně naší školy Michaely
Brůhové, která si mezi studenty víceletého gymnázia vedla velmi
dobře a umístění v silné konkurenci je výrazným úspěchem. Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.
Znalosti angličtiny prověřili žáci základních škol a víceletého
gymnázia na olympiádě v anglickém jazyce. Z naší školy se okresní
olympiády v AJ zúčastnili tři soutěžící a z jejich výsledků máme
oprávněnou radost. Všichni soutěžili v jedné kategorii a obsadili
pomyslné stupně vítězů od 1. do 3. místa. Výrazný úspěch umocňuje skutečnost, že za našimi angličtináři skončili i gymnazisté.
Blahopřání a velké poděkování si zaslouží všichni. Těsně před
uzávěrkou se z krajského kola olympiády v angličtině do školy vrátila naše žákyně z 9. třídy Nikola Vodičková. Třetí místo ve velmi
silné konkurenci gymnazistů je skvělé. Nikole i touto cestou blahopřejeme a děkujeme! zřejmě všem soutěžícím a také vyučujícím, kteří naše žáky velmi zodpovědně připravují při každodenní
výuce a věnují se jim i před soutěžemi.

Psí útulek – 5 616,UNICEF – 4 500,Podpora školy v Africe – 4 500,Adopce na dálku – 7000,Stránky o ZŠ připravuje Milan Demela, ředitel

Johánek zkouší
Fotografie přibližuje jednu ze zkoušek školního divadelního klubu
Johánek. I v letošním roce děti spolu s paní učitelkou Vopaleckou
zkouší a představí se na přehlídce školních divadelních souborů.
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Oselecké kroužky
Od listopadu loňského roku se zájemci ze druhého stupně mohli
zúčastnit kroužků zřízených na podporu technického vzdělávání.
Kroužky jsou finančně podporovány Krajským úřadem Plzeňského
kraje a jejich cílem je získat u žáků základní škol zájem o technické
obory. Během návštěv oseleckých dílen si zájemci vyzkoušeli celou
řadu manuálních činností v truhlářské dílně i v dílně pro kovoobory. Poslední kroužek se uskutečnil v prostoru kovárny, odkud si
všichni účastníci odnesli vlastnoručně vyrobené opékače na vuřty.
Kluci a jedna slečna nejdřív museli čtyřhran naměřit, ohnout
za studena v ohýbačce, vyrovnat, ve svěráku upnutý materiál stočit
pomocí vratidla. Jen s přivařením vidlice pomohli studenti školy.
Teď už musí absolventi kroužků počkat na vhodné počasí, aby si
vlastnoručně vyrobenou jehlu na opékání mohli vyzkoušet. Kromě
práce v dílnách je součástí podpory také projektový den a na závěr
se zájemci vypraví na atraktivní exkurzi.

