
Vítání prvňáčků
Prvního září se v 8:30 hodin sešli na hřišti školy noví prvňáčci (letos jich je 50) 
s rodiči, třídní učitelky L. Kotoučková a J. Zvárová, vedení školy a deváťáci se 
svými třídními učiteli. Začalo slavnostní uvítání. Po projevu ředitele F. Prokopa 
prvňáci vyhledali svou paní učitelku.
Třída 1. A se jmenuje DUHOVÁ, 1. B pak PÍSMENKOVÁ.
Prvňáčci se podepsali na uvítací arch a dostali od deváťáků papírovou čepici a 
kytičku. Ti je také odvedli do 1. tříd. Tam dětem rozdala paní učitelka dárky 
v podobě pomůcek nakoupených školou, popřála žákům hodně úspěchů a rodičům 
hodně sil a pevné nervy v dalších měsících.
Školní rok 2008/2009 začal…



Adaptační pobyt šesťáků
Ostříleným a úspěšným žákem 2.  stupně  se  žádný absolvent  5.  třídy  nestane 
hned,  jako  mávnutím  kouzelné  hůlky.  Novopečení  šesťáci  se  potřebují 
„rozkoukat“, vzájemně se poznat s novou třídní učitelkou a vyzkoušet si, jak bude 
fungovat jejich kolektiv poté, co někteří bývalí spolužáci přestoupili na jiné školy. 
Splnit tolik úkolů není maličkost, takže program tří adaptačních dnů (15.-17.9.) 
praskal ve švech. Dokázali byste obrátit z rubu na líc létající koberec, z něhož 
během akce nevystoupí  žádný pasažér? Nebo přepravit celou partu přes zeď, 
která je jako nabitá elektrickým proudem? Naši šesťáci takové úkoly zvládli a 
navíc dovedou poskytnout první zdravotní pomoc, kdyby se někomu něco stalo. 
Ačkoliv  nemají  křišťálovou  kouli  pro  předvídání  budoucnosti,  svou  vytouženou 
budoucnost  si  představili  pomocí  osobních  erbů…  a  každou  zbývající  volnou 
minutu vyplnili sportem, hrami a tancem na večerní diskotéce.



Výjezd žáků 8. tříd
Výjezd tříd 8.A a 8.B následoval po adaptačním pobytu šesťáků. Uskutečnil se ve 
dnech  17.-20.9.  Počasí  již  bylo  milosrdnější,  nepršelo,  ale  dny  byly  na  září 
nezvykle  chladné.  Protože  v areálu  je  několik  sportovišť,  věnovali  se  osmáci 
tenisu, přehazované, volejbalu, ale i minigolfu.
Pobytu  se  zúčastnil  kromě  třídních  učitelů  a  tělocvikáře  i  profesionální 
zdravotník.  Osmáci  se dozvěděli  mnoho zajímavého ze zdravovědy,  rozšířili  si 
znalosti z tohoto oboru získané ve škole. 
Náplní soustředění byla i skupinová spolupráce a společenské hry.
Večer přišla řada i na disco…
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