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Plavecká škola pro 4.třídu
V letošním školním roce jezdí žáci 4.třídy na plaveckou školu. Každý pátek čeká na děti autobus, který je odveze do
školního bazénu v Karlových Varech. S velkou radostí, těšením se a vždy všichni připraveni se vrhnou do vody a pod
vedením zkušených učitelů TV se učí základy plavání.
Už po několika lekcích jsou viditelné pokroky. Až budou s plaveckou školou u konce, stanou se z „neplavců“ šikovní
„plavci“.
Je skvělé, že se po delší době
tento kurz uskutečnil. Snad se
bude v příštích letech opakovat
i pro další žáky naší školy.

Jitka Kuffnerová

Robotika v naší škole
Od nového školního roku jsme obnovili výuku volitelných předmětů na 2. stupni. Jedním z nich je i robotika spojená s
programo
váním.

Mgr. Luděk Svoboda

Přespolní běh
V září se naše škola zúčastnila jedné ze sportovních akcí pořádané AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Tou
byl přespolní běh. Závod pořádala Základní škola Krušnohorská. Běžecká trasa, kterou museli závodníci absolvovat,
byla situována jak v jejím areálu, tak i v okolí školy. Naši žáci přijeli soutěžit v pětičlenných týmech za každou
kategorii - mladší dívky a mladší chlapci (6. - 7. třída), starší dívky a starší chlapci (8. - 9. třída). Celkem do
Karlových Varů přijelo 20 žáků reprezentujících naši školu. Mladší dívky musely zdolat trať dlouhou 1,5 km. Tato
kategorie byla naší ,,nejsilnější”, protože se umístila na sedmém místě z osmi. Toto umístění bylo v rámci všech
našich ostatních kategorií nejlepší. Trať pro mladší chlapce byla o něco delší. Naši kluci s vypětím všech sil zdolali
dvoukilometrovou trať. Ale i tak to nestačilo a skončili na poslední, osmé příčce. Stejně dlouhou trať běžely i starší
dívky a umístily se stejně jako mladší chlapci. U starších chlapců už to vypadalo na tříkilometrové trati nadějně, ale
bohužel. I přes hezké umístění dvou našich závodníků mezi patnácti nejlepšími jsme obsadili jako družstvo opět osmé
místo.
Za naši školu jsme moc rádi, že jsme se mohli takové akce vůbec zúčastnit. Žáci se mohli výkonově porovnat s
nejlepšími v našem kraji, možná i s nejlepšími v republice.
Reprezentanti naší školy:
Kategorie III. dívky - A. Bílková 7. A; B. Slunčíková 7. A; B. Volfová 7. A; V. Švecová 7. A; E. Vančová 7. A
Kategorie III. chlapci - O. Maňák 6. B; J. Dvořák 6. B; J. Smrčka 7. A; J. Kohout 7. A; F. Ficek 7.A
Kategorie IV. dívky - E. Minářová 9. A; M. Svobodová 9. A; A. Bubníková 9. B; D. Boková 9. A; J. Valešová 8. B
Kategorie IV. chlapci - D. Pečenka 9. A; V. Lacina 9. A; J. Businský 9. B; V Bouda 9. B; J. Slepička 8. B

Mgr. Josef Hudec

Protidrogový vlak v Bečově nad Teplou
V polovině září vyjeli žáci druhého stupně na exkurzi, která byla zaměřena na prevenci drogové závislosti, na vlakové
nádraží do Bečova nad Teplou. Zde byl připraven REVOLUTION TRAIN, vlak, který byl sestavován téměř 10 let,
aby sloužil jako efektivní prostředek k informovanosti mládeže o problematice drogové závislosti. Tento unikátní
nástroj přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Naši žáci
tak během exkurze museli zapojit všechny smysly a projít si příběhem, životem závislého člověka. Museli také dělat
různá rozhodnutí, která vyplývala z příběhu hlavní postavy, a zapisovat své odpovědi do pracovního listu, který na
konci programu odevzdávali. Celkem si tak prošli šesti vagony. Každý vagon se dělí na tři části. V první části děti
zhlédli krátký film ze života mladých lidí. Viděli, jak drogy ovlivnily jejich životy a jak se k nim vůbec dostali. V
druhé části byla modelová situace z předchozí videoukázky. Byla zde například vystavena autonehoda, hospodský bar
s výčepem, vězení nebo přímo drogové doupě. Zde si děti mohly vyzkoušet, jaké je to být spoutaný při výslechu, nebo
viděly jak mohou drogově závislí lidé dopadnout. Třetí část sloužila k výkladu a žáci zde měli možnost pokládat
jakékoliv otázky k tomu, co předtím viděli. Při odjezdu jsme mohli vidět, že děti byly z exkurze nadšené a určitě v
nich
zanechala
pozitivní
dojmy z
protidrogov
é prevence.

Dopravní výchova pro 4.třídy
V rámci vzdělávacího programu pro základní školy proběhla 12.10.2021 dopravní výchova žáků 4. třídy.
Pro tento účel naše škola pravidelně využívá možnosti navštívit Svět záchranářů v Karlových Varech. Ten patří k
nejlepším areálům v republice. V tomto malém městečku se naučíte, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných
krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace.
Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice,
které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a
trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro
simulaci rizik ve venkovním prostředí.
Jak je výše uvedeno, tématem naší návštěvy byla dopravní výchova. Ta je pro žáky 4. ročníku zaměřena na osvojení
pravidel z pohledu cyklisty.
Po úvodním přivítání příslušníky Městské policie Karlovy Vary žáky čekala teoretická část, při které si zopakovali, co
patří do povinné a doporučené výbavy kola a cyklisty. Poté si ověřovali své znalosti dopravních značek a řešení situací
na křižovatkách.
Po svačinové pauze, která přišla všem vhod, následovala nejvíce očekávaná vlastní jízda na dopravním hřišti.
Počáteční nejistotu, kdy se děti nestačily divit, co vše je nutné při provozu sledovat, aby jejich jízda byla bezpečná
nejen pro ně, ale i pro okolí, vystřídala radost z jízdy a snaha o co nejlepší dodržování pravidel silničního provozu.
Někteří si dokonce vyslechli i pochvalu ze strany příslušníků, kteří je bedlivě pozorovali a upozorňovali na
nesprávnou jízdu.
Program byl přípravou na jarní zkoušky, kdy žáci budou již vypracovávat testy a provádět jízdy „naostro“ pro získání
Průkazu mladého cyklisty.
Výuka byla zajímavá, všem se líbila její pestrost, a tak jsme se všichni bez jediné odřeniny vrátili spokojeně zpátky do
naší školy.

Zdeněk Petřík

Exkurze žáků na Střední průmyslovou školu Ostrov
14. října 2021 jsme byli na exkurzi ve Střední průmyslové škole Ostrov. Po přivítání nás zavedli do jedné z učeben,
kde jsme byli informováni o průběhu akce. V každé učebně se nacházeli zástupci nebo učitelé daných středních škol z
Karlovarského kraje. Žáci si mohli jít poslechnout přednášku dané školy dle vlastního výběru. Byly nám totiž
nabízeny střední školy různého zaměření. Mimo nás tam byla spousta žáků z jiných základních škol. Na této akci s
námi byl pan učitel Hudec a paní asistentka Novotná. Tato akce pomohla několika žákům při výběru středních škol.
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