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BUĎME KIVA
FINSKÝ RECEPT NA POHODU

ÁMOS VISION
CHYTRÁ NÁSTĚNKA

ZNÁMKY ONLINE: CO UMÍ APPKA BAKALÁŘI

Svítícího interaktivního panelu
naproti vrátnici si během
prvních týdnů školy všiml asi
každý. Někteří školáci už
objevili, jak tuto dotykovou
nástěnku ovládat. Dokonce
jsou na ní malovací hry, ale to
není její hlavní účel...

Portál pojmenovaný ÁMOS
(po kom to tak asi může
být?) umožňuje rychle
sdílet důležité informace
od vedení školy žákům,
učitelům i návštěvníkům.

Budou na něm dostupné
aktuality, kalendář akcí,
rozvrhy, suplování i plánek
školy. Brzy nabídne rovněž
volbu či odhlášení obědů,
abychom se nemuseli tísnit
u automatu v jídelně.

Chytrá nástěnka Ámos je
propojená s aplikacemi
Bakaláři a e-Jídelníček.
Tak ji neváhej prozkoumat.

Naše škola od letoška zavádí program KiVa. Pochází z Finska, kde ho
používá 90 % škol už od roku 2009. Od té doby se rozšířil do Británie,
Nizozemí, Itálie, Španělska a Estonska. Evropská unie pomáhá
zavádění programu v dalších státech a my jsme uspěli v soutěži o to,
které školy vyzkouší program jako první v Česku.

A to je moc fajn, protože tento program zahrnuje spoustu aktivit,
výukových materiálů nebo třeba online her, které dohromady
posilují dobré vztahy mezi žáky i učiteli. "Kiva" znamená finsky něco
jako "mít se pěkně", současně "Kiusaamisen Vastainen" překládáme
jako "boj proti šikaně". Finové přitom chápou šikanu mnohem šířeji
než my - žádné dítě se nesmí cítit osamoceno, každý třídní
kolektiv se musí umět zastat svých členů a táhnout za jeden provaz.

V hodinách už brzy vyzkoušíme nové hry a budeme o nich diskutovat.
Kdokoli se může obrátit na svého třídního učitele nebo přímo školní
KiVa tým - jeho členy poznáte podle loga programu (vlevo nahoře).

Program Bakaláři je dostupný na internetu
a také ke stažení jako aplikace pro
mobily. Učitelé do něj teď zapisují témata
hodin, absence žáků a hlavně známky.
Každý žák a také jeho rodiče sem mají
vlastní přístup. No jo, nic se neutají...
Program bude v budoucnu obsahovat také
zadání domácích úkolů.

Ale pořád je třeba nosit i žákovskou
knížku. Ta teď nahrazuje notýsek
"Sdělení". Dál do ní rodiče zapisují
omluvenky, učitelé píší zapomínání,
zlobení, informace o akcích třídy apod.



Ema HAVLÍKOVÁ, 8.A

Eliška DUDEŠKOVÁ, 8.A

Byla letní slunečná sobota. Maminka navrhla, že bychom
mohli jet na výlet. Zeptala se nás, jestli bychom chtěli jet spíš
na koňskou farmu, nebo na krokodýlí farmu. S bráchou jsme
se rozhodli, že se podíváme na koně a možná bychom se
na nich mohli i svézt. 

Sbalili jsme si svačinu a pití do batohu a šli jsme do auta.
Řídil taťka, který je dobrý řidič, a pouštěli jsme si naše
oblíbené písničky. Proto nás cesta bavila a rychle nám
ubíhala. Na jejím konci nás ale, bohužel, čekalo nemilé
překvapení. Koňská farma byla z provozních důvodů
zavřená. Dost nás to zklamalo, ale naštěstí jsme měli druhou
možnost - krokodýlí farmu. Tak jsme vyrazili, sice trochu
zklamaní, ale na ty krokodýli jsme byli docela zvědaví. 

Krokodýlí farma byla naštěstí otevřená. Po zaplacení jsme
vešli dovnitř a dostali jsme se na vyvýšenou cestu. Po jejích
stranách byli krokodýli. Někteří se vyhřívali na sluníčku, jiní
leželi ve vodě. Ušli jsme pár metrů a měli jsme štěstí,
protože tam krokodýly zrovna krmili. Bylo podivuhodné, jak
krokodýli po masu vystartovali a začali ho trhat svými
ostrými zuby. 

Pokračovali jsme dál po lávce a já zničehonic škobrtla
a padala dolů. Krokodýl, který byl poblíž, si toho všiml
a hned po mně vyrazil. Asi měl ještě hlad. Naštěstí pro mě
taťka skočil a rychle mě vytáhl na cestu. Krokodýl mě nestihl
a čelisti sklapl na prázdno. 

Po tomto zážitku jsme prohlídku ukončili a vypravili se
domů. Tátovi jsem moc děkovala za záchranu. V autě jsem
byla pořád vylekaná a shodli jsme se, že příště radši
krokodýlí farmu vynecháme. Každopádně na toto
dobrodružství dlouho nezapomenu.
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Veronika NOVÁKOVÁ, 8.A

NADANÍ MALÍŘI MEZI NÁMI

Z PERA ŽÁKŮ

Moje velké dobrodružství

Eliška ŘEHÁKOVÁ, 7.A

"krajina z prázdnin"



Co nejlepšího jste zažil
o prázdninách?
Nejlepší na prázdninách byl čas
strávený s rodinou a zážitky
z výletů do přírody.

Dělo se přes prázdniny také
něco ve škole?
Ve škole probíhaly drobné
stavební úpravy a inovace.
Během prázdnin je ve škole
vždy velký ruch. Jsou to dva
měsíce v roce, kdy lze realizovat
náročnější práce, protože žáci
mají prázdniny, a tak je škola
prázdná. Je ale složité sehnat
na tyto měsíce řemeslníky,
neboť všechny školy prázdniny
využívají k mnoha stavebním
úpravám v budově i mimo ni
a také do toho zasahuje mnoho
dovolených pracovníků. I přes
to se nám mnoho záměrů
podařilo realizovat: máme nově
vybavené 2 třídy ICT technikou,
do prvních tříd jsme instalovali
nové tabule, dokoupili jsme
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šatní skříňky, do vestibulu jsme
nechali nainstalovat interaktivní
panel Ámos Vision –
infocentrum moderní školy,
proběhla výměna lina ve třídách,
kabinetech a 4. oddělení ŠD,
nově vymalované jsou některé
třídy, družiny a celá kuchyň,
ve sborovně je nový strop,
osvětlení a židle, nové je
osvětlení v přízemí školy, nové
jsou cedulky na všech dveřích,
dále jsme zakoupili 20 nových
notebooků do výuky pro žáky
a sadu interaktivních robotů
Blue-Bot s příslušenstvím. 

Na co se nejvíce těšíte v tomto
školním roce?
Nejvíce se těším na to, že tento
rok snad bude probíhat
„normálním“ způsobem, jak
jsme byli zvyklí před tím, než
vypukla pandemie koronaviru.
Těším se na to, že budeme moci
s žáky podnikat mnoho akcí,
výletů, exkurzí a soutěží.

Těším se na to, že žáci budou
chodit fyzicky do školy a my se
budeme moci zase soustředit
na předávání nových informací
žákům a na výuku. To je to, proč
toto zaměstnání, které nás
naplňuje, děláme. 
 
Kam jste vlastně chodil Vy
do školy?
Do ZŠ Čimelice. Tato škola se
nachází v malé vesničce na jihu
Čech. Na střední průmyslovou
školu jsem dojížděl do Písku
a Pedagogickou fakultu UK jsem
absolvoval v Praze.
 
Co Vás jako žáka ve škole
štvalo a co jste měl rád?
Ve škole mě nejvíc štvalo, když
jsem zažil nějaké příkoří ze
strany vyučujícího a také to, že
nás vyučující nutili, abychom
dojídali jídlo, které jsme
dostávali ve školní jídelně. Měl
jsem rád kamarády, tělocvik,
výlety a meziškolní soutěže.
 

Rozhovor s ředitelem Janem Noskem



PLÁNOVANÉ AKCE/TIPY
Projektový den

mimo školu 23. 9.

Všechny třídy letos vyrazí
na školní výlet ve stejný
den. Musí se vypravit
nejméně 10 km od školy.

Někteří zamíří za památkami Prahy, jiní
do muzeí, další třeba po stopách
literárních postav. A výzva naší redakce
pro další číslo je tak jasná - zasílejte
nám vyprávění o třídních výpravách,
obrázky a fotky. Nejlepší vydáme.
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ZÁBAVA - KOMIKS
Lucie Maredová, loňská 5.B
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Jak zaslat do časopisu příspěvek? Obrať se na třídního učitele,
který ti pomůže s naskenováním obrázku nebo editací textu.

Nebuď kokos, trénuj

POKOS 15. 9.

V den vydání tohoto
čísla absolvují žáci
vyšších ročníků Přípravu
občanů k obraně státu.
Akce už dříve na škole
byla a jistě bude zas!

Jde o rozšíření vzdělávacího programu
na popud Ministerstva obrany, ačkoli
válku snad nečekáme. Trénuje se první
pomoc, protichemická příprava, součástí
je seznámení s armádou.  I  zde redakce
přijímá příspěvky, jaké to bylo.

Školní knihovna

od 20. 9. ve středu

Opět se rozbíhá provoz
školní knihovny, která
nabízí spousty skvělých
knížek. Tak neváhej!

Knihovna je přístupná každou středu
během velké přestávky 9:40 - 9:55,
po předchozí domluvě s panem učitelem
Kapuciánem také v době jeho konzultací,
podívej na web školy www.zsnpr.cz, kde
jsou ostatně konzultace všech učitelů ;-)


