Občasník žáků ZŠ Chrudim, U Stadionu

Zápis dětí do prvních tříd 18.1. – 19.1. 2013
Vítejte!
Zdravím Vás, milí budoucí „prvňáci“! V tomto článku bych vás rád
seznámil s první třídou a s tím, co se v ní naučíte. Pokud se bojíte,
rozhodně nemáte čeho. První třída je to nejlepší, co vás mohlo potkat!
Máte-li strach z učení, tak ho mít nemusíte, jelikož je učivo jednoduché a
zábavné. Naučíte se číst, psát a počítat. Po skončení učení se můžete
naobědvat ve školní jídelně, kde vám bude jídlo určitě moc chutnat. Vaří tu
opravdu skvěle. Po obědě vás (možná) čeká pobyt ve školní družině, kde se
oddáte zábavným aktivitám se svými vrstevníky. První třída je úžasná!
Deváťák

Ahoj – tady deváťák
Ahoj děcka, vítám vás tu za naší redakci a chtěla bych vám něco říct.
Ve škole je to trochu jiné než ve školce. Tam jste si jenom hráli. Tady se
musíte učit a taky musíte dělat úkoly. Postupem času se to bude ztěžovat.
Ale to sami poznáte. Nechci vás nějak odradit od školy, ale v osmé,
v deváté třídě byste dali skoro vše za to, abyste se mohli vrátit do první
třídy. Věřte mi. ☺ Ale jinak tu poznáte nové super lidi a užijete si spoustu
zábavy, tak hodně štěstí do příštích devíti let a pak i dále. ☺
No coment… ☺

Nevertoolate!
(psaní na pokračování)
Mia byla zaskočená úžasem. V LA to bylo nádherné, sice viděla jen
málo, ale moc se jí tu líbilo. A potom přišlo další překvapení. Myslela si,
že budou bydlet někde v malém domečku na kraji města, ale opak byl
pravdou. Měli obrovskou vilu se zahradou přímo ve městě a výhledem na
oceán.
Tak to by bylo, pomyslela si. „Wow, tati, to jsem nečekala. Je tu
krásně. Teď jen ještě zvládnout školu.“
„Já jsem to říkal, zlatíčko, že se vám tu bude líbit. A neboj, ta škola bude
taky super. V domě si rozdělíme místnosti a počkáme na stěhováky.“
Další den Mia brzy vsávala, aby nepřišla do nové školy hned první
den pozdě. Byla hodně nervózní.
Ve škole bylo všechno nové. Nejhorší na tom bylo, že tu nikoho
neznala. Škola byla moc hezká a učitelé příjemní.

Přátelství
Čtete rádi citáty? A pokud ano, jak hluboce se zamýšlíte nad jejich
významem? Teď můžete přemýšlet se mnou nad výrokem Cicera:
„Zapomínat stará přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za
květy.“
Ač je to pravda, lidé se tím moc neřídí, možná mají květy raději.
Stačí se podívat po škole, skupinky žáků se dost často obměňují. Aneb naší
řečí, včera s tebou sice ka, ale dneska už neka. Květy možná vypadají líp,
ale to jen proto, že ještě nikdo neví, jak budou chutnat, až dozrají.

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok
2013/2014
Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitel školy
zápis všech dětí, které dovrší do 31.08.2013 šestý rok věku včetně těch,
kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok.
Zápis bude proveden v budově školní družiny.

v pátek

18.ledna 2013

od 15:00 hod. do 18:00 hod.

v sobotu

19.ledna 2013

od 8:00 hod. do 10:00 hod.

O definitivním umístění zapsaných dětí do základní školy rozhodne po
zápisu ředitel základní školy a podá zprávu rodičům do 28.2.2013.
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a
přinesou s sebou:
•

1. rodný list dítěte

•

2. doklad o bydlišti (občanský průkaz)

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim
nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad
začátku školní docházky o jeden školní rok.
Na žádost rodičů se mohou také zapsat děti, které dovrší šestý rok věku v
době od 1.září 2013 do 30. června 2014.
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:
Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské
obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody
zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky.
Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je skutečnost, že ve školním
roce 2013/2014 budou dle koncepce základního školství otevřeny dvě třídy
s celkovou kapacitou max. 60 žáků. Pokud dojde k situaci, kdy se do
prvních tříd zapíše větší počet žáků než 60, budou upřednostněny děti dle
„Vnitřní směrnice pro příjímání dětí k základnímu vzdělávání„ (viz
příloha).
Spádové školské obvody základních škol:
•

1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří
ulice:
Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská,
Hálková, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní,
Chelčického, K Májovu, Kolárova, Komenského, Lázeňská,
Lupáčova, Májov, Na Šancích, Na Valech, Nerudova, Novoměstská,
Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská,
Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká,
Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova,
Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V
Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Zahradní,
Žižkovo náměstí, část území obvodu města Chrudim: Medlešice a
Vestec

•

2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří
ulice:
Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády,
Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova,
Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová,
Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo
náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka,
Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání,
Průmyslová,
Přemysla
Otakara,
Radoušova,
Revoluční,
Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů,

Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách,
Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.
•

3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří
ulice:
Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K
Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na
Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S.K. Neumanna,
Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací,
Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V
Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem, část
územního obvodu města Chrudim: Vlčnov

•

4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří
ulice:
Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana
Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova,
Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na
Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem,
Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská, část
územního obvodu města Chrudim: Topol

V Chrudimi dne 11. prosince 2012

Mgr. Jindřich Vyhnánek
ředitel školy

Ředitel školy, zástupci ředitele:
469 669 640, 469 669 641, 469 669 649
Telefon školní družiny: 469 669 642
Telefon školní jídelny: 469 669 647
E-mail: zs.stadion@chrudim.cz

Naše škola
Areál základní školy tvoří dvě budovy, dva školní dvory , školní
hřiště a zahrada. V první budově se nachází školní jídelna, šatny, družina a
třídy prvních ročníků. Školní dvůr je o velkých přestávkách
(během teplých dnů) využíván žáky prvního stupně. Děti se mohou
„vyřádit“ také na dvou pingpongových stolech. Druhý školní dvůr slouží
druhému stupni. Sportovní hřiště je žáky druhého stupně využíváno k
odpočinku v době velkých přestávek. Během tělocviku slouží k míčovým
hrám. Hraje se zde fotbal, basketbal, vybíjená atd. V blízkosti hřiště se
nachází dráha s pískovým doskočištěm. Po vstupu do druhé budovy
uvidíme šatny. Nejsou vybavené drátěnými klecemi, ale moderními
dřevěnými a plechovými barevnými skříňkami. Poblíž šaten se nachází
kantýna, která je hojně využívána žáky i učiteli. Součástí školy je rovněž
japexová běžecká dráha. Nabízí možnost kvalitního tréninku atletických
tříd. V areálu nechybí ani dvě tělocvičny, které jsou nově opravené. V té
větší je navíc možné postavit florbalové hřiště se skládacími mantinely.
K vybavení školy patří také automaty na kávu, čokoládu a na studené
nápoje. Žáci mohou během výuky (nejen v hodinách výpočetní techniky)
využívat dvě počítačové učebny. Škola má i svou hudební místnost, která
slouží též k promítání. Promítat lze dnes již i v dalších učebnách. Některé
třídy jsou vybaveny novým nábytkem, což se nám moc líbí. Nevíme, zda
novota kolem nás má vliv na naše školní úspěchy, ale jsme tu alespoň jako
doma. V areálu školy je zubní ordinace, kterou mají možnost děti
navštěvovat, aniž by se oblékaly do bund a nazouvaly obuv. Na druhém
stupni se na začátku každého školního roku novopečení šesťáčci řadí do tří
typů tříd – třídy fotbalové, atletické a třídy bez zaměření. Slangově třídy
normální.

Školní družina
V rámci zájmových činností mohou děti navštěvovat v družině i
různé kroužky – např. kroužek dovedných rukou, anglického jazyka,
flétny,… Na podzim a na jaře využíváme plavecký bazén, kde se děti
zdokonalují v plavání. V zimě navštěvujeme zimní stadion, na kterém se
děti učí základy bruslení. V říjnu každoročně probíhá nocování ve školní
družině na oslavu Halloweenu. Další zajímavé akce máme naplánované i
na příští rok.

Nabídka zájmových kroužků:
sportovní kroužky
atletické kroužky
dovedné ruce
dramatický kroužek
kroužky pro žáky se specifickými poruchami učení…

Bližší informace o kroužcích v příštím roce se dozvíte od paní učitelky,
která se stane třídní učitelkou Vašeho dítěte. Spousta zajímavých informací
je k nalezení i na www.zsustadionu.chrudim.cz
Doufáme, že si některý z uvedených kroužků vybere i Vaše dítě. Jistě si ho
oblíbí stejně jako si je oblíbilo mnoho jiných žáků, kteří již naše kroužky
navštěvují. Třešničkou na dortu je například vystoupení – o Vánocích před
rodiči – malí zpěváčci, hudebníci…

Cvičení na owerbalech
Overbaly jsou malé míče využívané k dynamickým cvikům, kompenzaci
vadného držení těla. Cvičení je zařazováno do vyučovacích hodin na 1.
stupni v rámci projektu 21 (pod záštitou zdravého města Chrudim
v programu Učíme se zdravě sedět a cvičit). Jednotlivé cviky lze
přizpůsobit možnostem dětí, které tak hravou formou získávají návyky
správného držení těla.

Stonožkový týden
Jako každý rok je jeden týden věnován pomoci postiženým dětem. V tomto
„stonožkovém“ týdnu se zdravé děti z celého světa snaží různým
způsobem pomoci postiženým dětem. I naše škola se této pomoci účastní.
Jedná se o malý peněžní dar, který získáváme od lidí námi oslovených. Ti
za svou šlechetnost dostanou námi malovaný malý obrázek. My se tak
učíme solidaritě.

Šumava – z pohledu dítěte
V září jsme pobývali ve škole v přírodě na Šumavě. Školní lavice jsme
vyměnili za jízdní kola a nikdo z nás nevěděl, co ho čeká. První výlet vedl
z Nových Hutí na Churáňov. Ten den jsme ujeli 17 km. V neděli pro nás
naši učitelé uspořádali dva závody. První byl v cross country a druhý
v pomalosti. Cross byl opravdu zajímavý, bláto jsme měli snad všude. Ale
neumažte se, když nejsou rodiče v dohledu! Vždyť přece bahno je léčivé!
Uskutečnil se i celodenní výlet. Všechny děti byly rozděleny do tří skupin.
Cesta vedla přes „Smrťák“ na Tříjezerní slať. Všem se nám cyklistické
putování líbilo. Domů každý z nás přivezl diplom za ujetých 258 km, na
které jsme všichni byli pochopitelně hodně hrdí. Počasí nám přálo. Moc
pěkný týden. Kolo máme ještě raději a na všechny zážitky budeme dlouho
vzpomínat.
Školní časopis
Několik z nás se v rámci výuky snaží vytvářet školní časopis. Pár
výtisků za rok vychází hlavně naším přičiněním. Žáci si přečtou nejenom
naše postřehy ze života, povídky či moudra, ale také rozhovory, které
s nimi vedeme.

Škola v cizích zemích
Napadlo vás někdy, že jinde ve světě může školní docházka probíhat
trochu jinak? Věděli jste, že třeba v Anglii nastupují děti do základní školy
už v 5 letech? Já teda ne.
V Anglii je základní škola pro děti od 5 do 12 let. Po jejím ukončení
nastupují na tzv. secondary education. To je něco jako u nás střední. Po
„střední“ si můžete udělat nástavbu a po můžete jít ní na vysokou. Také si
můžete vybrat (respektive vaši rodiče), jestli budete navštěvovat školu
státní, soukromou nebo jestli vás budou učit rodiče doma. Podobné je to i
v USA. Tam se školy dělí na elementary school, middle school a high
school (základní, střední, vysoká). A samozřejmě stejně jako v Anglii si
můžete vybrat školu státní, soukromou nebo „home schoolling“ (domácí
vyučování). Americké střední a vysoké školy jsou známé svými týmy ve
fotbale (americkém) a basketbalu. Do školy děti vozí proslulé žluté školní
autobusy, které určitě znáte z různých filmů.
Atletika – královna sportu

Atletický oddíl ŠAK Chrudim nabízí rodičům všech chrudimských
škol od 1. do 5. třídy možnost přihlásit své ratolesti do atletické přípravky
v ZŠ Chrudim, U Stadionu. Dotazy vyřídí trenér Karel Fiedler.

…
Jsem v deváté třídě a chtěla bych vám, budoucím prvňáčkům,
představit naší super školu! Je to tu opravdu skvělé. Kdybych si mohla
vybrat, tak bych sem šla bez váhání znova! Jsou tu dobří učitelé a tím, že
jde o školu sportovně zaměřenou, určitě se tu nudit nebudete. Dělají tu
všechno pro to, aby vás škola nenudila a našli jste si předmět, který vás
bude bavit, ve kterém vyniknete. ☺Také si tu najdete mnoho super
kamarádů. Pořádají se tu různé soutěže, výlety a zájezdy - například do
Anglie, Chorvatska, Vídně a nově do Francie. To se vám zaručeně bude
líbit ☺.

Vtípečky… :D
Nádobí
„Maminko, jak to že máš tak hebké ruce?“
„Protože nádobí myje tatínek.“
Tygr
Paní učitelka dává dětem hádanku: „Děti, je to zvíře, vypadá jako kůň a má
černobílou barvu.“
Nikdo neví. „Tak já vám děti napovím, začíná na ze, no ze...“ Snaží se
napovědět paní učitelka. Přihlásí se Pepíček: „Ze by to byl tygr?“
Štrůdl
„Jak rozdělíme 6 jablek mezi 7 trpaslíků?“ ptá se paní učitelka žáků.
Přihlásí se Anička: „Upečeme štrůdl!“

Milí prvňáčkové,
přejeme
při studiu hodně úspěchů, spokojenosti,
spoustu nových kamarádů, milou paní učitelku či pana
učitele. S některými z nás tu budete jen chviličku,
protože už míříme na jiné školy, s některými z nás
zažijete ještě spoustu legrace. Mějte tolerantní rodiče a
řekněte jim, ať se na vás při prvním neúspěchu hned
nezlobí. Přejeme vám, ať vás povzbuzují. A vy jim na
oplátku dělejte víc radostí než starostí. To, co se ve
škole naučíte, je pro vás moc důležité. Tak vzhůru do
školy!
Žáci, vaši budoucí kamarádi

