
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

K čemu slouží školní parlament? 
 

Ţáci naší školy mají zástupce z kaţdé 

třídy, kteří pravidelně navštěvují školní 

parlament, kde řeší stíţnosti, které 

nemohou oni sami ovlivnit. Školní 

parlament umoţňuje ţákům vyřešit 

problémy, které se týkají školy a jejího 

okolí. Pravidelné navštěvování 

parlamentu přispělo k tomu, ţe se na 

naší škole změnilo mnoho věcí na ţádost 

ţáků. Na parlamentu se projedná kaţdá 

věc, se kterou je někdo nespokojený. 

Zástupci, kteří ho navštěvují, dostávají 

různé úkoly klidně i pro celou třídu, 

které poté společně řeší, domlouvají se 

na nápadech, co by se mohlo na škole 

změnit. Na parlamentu se také 

připravují školní akce pro menší děti 

nebo pro ţáky ze školní druţiny, na 

kterých se mohou podílet i ţáci a 

nejen paní vychovatelky.  Kaţdý 

můţe svůj názor kdykoli prosadit a 

to, co půjde a bude to přijatelné, se 

tam vyřeší. Do parlamentu přichází 

vţdy dva ţáci z kaţdé třídy a 

společně s ostatními se snaţí o to, aby 

ostatní spoluţáci byli se svou školou 

spokojení a rádi ji navštěvovali. 

                 Kristína Fialová 6.A 
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Nový rok je tady. Zvykli uţ jste si psát 2010? Co od něho očekáváte? Co se 

nám asi v tomto roce stane? Bude úspěšný, smolný či dobrodruţný? Dali jste 

si do nového roku nějaké předsevzetí? To se dovíme postupem času… 

Vyšlápněme do něj správnou nohou! Vítejte v novém roce u nového čísla 

našeho časopisu! Hodně štěstí a zdraví vám za všechny „Kukadláky“ přeje  

                                                                                        Nikola Abdallahová  

Ze zápisu do 1.tříd.  Bliţší informace na straně 2. 

 Třídám 7.A a 7.B  byl nabídnut 

týdenní výcvik v Pasekách nad 

Jizerou. Ihned se přihlásily děti, 

které by chtěly jet. Aby se 

vyuţila celá kapacita autobusu, 

doplnily nás holky z ,,devítky“. 

Nejdřív se konala schůzka, na 

které byli rodiče informováni o 

odjezdu a dalších organizačních 

záleţitostech. Samotný odjezd     

proběhl 9. ledna 2010 v  8:00. 

Následovala cesta, pravda trochu 

dlouhá, ale alespoň pohodlná 

(jelo se pěkným autobusem). Po 

příjezdu jsme si nanosili věci do 

penzionu Sokol a rozdělili 

pokoje. Samotné lyţování však 

začalo aţ další den.    

                          Roman Cháb 7.A   
(Hory ještě na  str. 3 a ve fotogalerii) 

Naše škola před dvěma lety adoptovala 

dnes jiţ osmiletého chlapce, který se 

jmenuje Geofrey  Sseybuku. Částka, 

která ho zabezpečí na jeden rok je 7000 

Kč. Letos se vybralo 12 788 Kč. 1. Od 

paní učitelky Fekeové, která adopci 

organizačně zajišťuje, jsme se dozvěděly,  

ţe se chlapec stane zemědělcem po své 

matce. Matka je HIV pozitivní, coţ je 

v rozvojových zemích bohuţel rozšířené 

onemocnění. Chlapec má sestru a bratra. 

Ve škole nedostává známky, ale body. 

Podle všeho je poměrně dobrý ţák. 

Nemůţeme určit přesně,  v jaké je třídě, 

jelikoţ se učí od mateřské školky. Paní 

učitelka nám dále sdělila, ţe je to chlapec 

sympatický. Připravuje se stálá výstavka 

jeho dopisů a případných fotografií. Kdo 

alespoň malou částkou přispěl, můţe mít 

dobrý pocit.               Karolína Jírů, 

Tereza Tomcová, Andrea Petráková 6.B                         

Jako kaţdoročně se na škole pořádají různé 

soutěţe. Od začátku roku proběhly soutěţe 

Psaní všemi deseti, sportovní soutěţe – malá 

kopaná, sálová kopaná, florbal ţáků III. a IV. 

kategorie, přírodovědný klokan pro 8. a 9. 

třídy, soutěţ o nejlepší adventní kalendář a 

výtvarná soutěţ o vánoční pohlednici. Dále se 

uskutečnila školní kola různých znalostních 

soutěţí. Připomeneme například olympiádu 

z českého jazyka, soutěţ v komunikaci a v 

řečnickém umění - Mladý Demosthenes, 

olympiádu z německého jazyka a z anglického 

jazyka, olympiády z chemie, přírodopisu, 

zeměpisu, recitační soutěţ. (K té ještě bliţší 

informace  na str. 3). Všem postupujícím do 

okresních kol blahopřejeme a o jejich 

případném úspěchu vás určitě budeme 

informovat.                    Tereza Dvořáková 7.A 


