Školní okénko

Šéfredaktorka Barbora Lohrová a její zástupkyně Marie Hubková
Vás informují o akcích školy.

ZŠ Čechtice

Autor grafiky: Jan Vašíček

Soutěže
Karlovarský skřivánek 201 4

Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek se konalo 21 . února 201 4 v Mělníku.
Tohoto klání jsme se letos zúčastnily i my, žákyně 5. třídy, Jana Kuklíková a Lenka Nenáhlová.
Jana zpívala píseň „U panského dvora“ a „Hlupáku, najdu tě“. Lenka zpívala píseň „Co to tam šupoce“ a
„Mně se líbí Bob“. Při lidových písničkách nás doprovázel na kytaru Matyáš Vesecký, bez kterého už si ani
tuto soutěž neumíme představit. Velmi nám tím pomohl, takže děkujeme, Matyáši! Dík patří i paní učitelce
Daně Vesecké, která nás na soutěž připravovala. A jak to dopadlo? Porota letos z celkového počtu devíti
soutěžících v kategorii A1 udělila pouze dvě třetí místa a jedno z nich obsadila Jana Kuklíková.
Gratulujeme! Všem, kteří jste nám drželi palce. Děkujeme.
(Lenka Nenáhlová a Jana Kuklíková, 5. třída)

Ztvárni svého spolužáka

V únoru 201 4 proběhla ve škole soutěž „Ztvárni
svého spolužáka“. Každý žák se této soutěže
mohl zúčastnit a použít libovolnou techniku. Tuto
soutěž vyhrála Pavla a Lucie Pastorkovy.
(Barbora Lohrová, 9. třída)

Od Pavly a Lucie
Pastorkových

Od Moniky Hájkové

Od Jakuba Šandy

Vaření

Čechtické noviny

V hodinách pracovní výchovy probíhá v 8. třídě také vaření. Ve školní
kuchyňce jsme nejdříve připravovali zeleninový salát a další hodinu
jsme smažili palačinky. Všem chutnal zeleninový svačinový salát,
který jsme doplnili šunkou a sýrem, abychom dodali vydané kalorie.
Palačinky se sice někomu trochu potrhaly nebo připálily, ale žádná
nezbylac Někteří spolužáci prokázali obdivuhodnou zručnost
v obracení palačinek letmo, což kupodivu vždycky dobře dopadlo.
Vždycky nás trochu zaskočí mytí nádobí, protože nemůžeme
v kuchyňce najít myčku, a tak musíme mýt sami. Přesto se nám
praktická výuka líbí více než teorie a doufáme, že do konce roku ještě
svoje kuchařské dovednosti vylepšíme. (Lenka Bumbálková, 8. třída)
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Základní škola Čechtice

Základní škola Čechtice ve spolupráci s cestovní agenturou Yvetta
pořádají
4-denní lázeňský zájezd na Slovensko.

Pobyt je zajištěn v Dudincích
Hotel Park * * *
Termín: 8. 5. – 11 . 5. 201 4
H
te l . 3 1 7 l a s te s e v Z Š n
Cena: Rekreační pobyt: 3.600,- /osoba ve 2lůžkovém pokoji
a
853 1 1 2
Léčebný pobyt: 3.850,- / osoba ve 2lůžkovém pokoji
d
o
5
. 5 .a2 0 1 4
Cena zahrnuje: Ubytování, polopenze (snídaně švédské stoly, večeře polévka, hlavní jídlo
dezert nebo ovoce), doprava autobusem, služby delegáta.
U léčebného pobytu v ceně 4 procedury:
1 x klasická 1 5 min masáž
2x parafinový zábal
1 x perličková koupel

Vybíráme z našich křestních jmen

Jiří – 24. dubna

Vojtěch – 23. dubna

ČESKY: Vojta, Vojtík, Vojtíšek, Vojtínek, Vojtíc
Vojtěch je mužské křestní jméno, jež je tvořeno z „woj“
(polsky: wój), tedy slovanský kořen týkající se války
(tvořící slova jako wojovnik znamenající válečník
a následně slovo wojna – válka) a Ciech (z dřívějšího
tvaru tech), znamenající radost. Složením dvou těchto
slov má jméno význam buď „Radost z války“, „Usměvavý
válečník“ či „Útěcha voje“ – tedy vojska .
Jméno je v Česku poměrně populární, udržuje se v první
třicítce nejvíce používaných křestních jmen.
Blahopřejeme všem našim Vojtěchům!!!

Marek – 25. dubna

ČESKY: Mareček, Mára, Marča, Mája

Marek je mužské křestní jméno latinského původu, které
je odvozené ze jména Martius, tj. „zasvěcený bohu války“
Martovi.
Blahopřejeme všem našim Markům!!!

Čechtické noviny
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ČESKY: Jirka, Jiřík, Jiříček, Jíra, Jiřin, Jura,
Jurášek, Icek, Džorin (od anglického
George) Jířa, Jéři, Jorgul, Jurdel,
Chotěbuz; ale i Jurik, Jurata, Jiřeta.
Původ jména Jiří není zcela jasný.
Podle převládající teorie pochází slovo
„Jiří“ z řeckého Geórgos, což je složenina
z gē/ji, „země“ a érgon/érgo „práce“.
Geórgos
tedy
znamená
„rolník“,
„zemědělec“.
Nabízí se ale také staroslovanský
původ. Srovnejte s ruským slovem юркий
(jurkij) znamenající „mrštný“, „hbitý“,
„obratný“. Je také možné, že se oba
původy prolínají.
Jméno je v Česku velmi populární,
udržuje se mezi nejvíce používanými
křestními jmeny.
Blahopřejeme všem našim Jiřím!!!
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I n form ace Ú řad u m ěs tys e Č ech ti ce

Vol by d o E vrops kéh o parl am en tu – pokračován í

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu .
Občané jiného členského státu EU musí nejpozději
do 1 3. 4. 201 4 požádat obecní úřad o přenesení
svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do parlamentu EU.
Hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
však nemůže volič (překážky výkonu volebního
práva):
- který je ve výkonu trestu odnětí svobody,
- který byl zbaven způsobilosti k právním
úkonům ,
- jehož osobní svoboda byla omezena
z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na
infekčním odd.) .
Volič, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán a bude v době voleb do
Evropského parlamentu mimo své trvalé bydliště,
bude moci zažádat o voličský průkaz na Úřadu
městyse Čechtice. Voličský průkaz opravňuje
voliče ve dnech voleb k hlasování v kterémkoli
volebním okrsku na území ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu je možno podat již nyní, nejpozději však 1 5 dnů přede dnem
voleb, tj. 8. května 201 4 do 1 6 hod. Po tomto termínu
podání
žádosti
již
není
možné.
Žádost o vydání voličského průkazu může být písemná. Volič může rovněž o vydání voličského
průkazu požádat osobně na ÚM Čechtice. Totožnost žadatele bude ověřena platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem. Voličský průkaz bude voliči vydán nejdříve 8. května
201 4.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lísky nové.
Marie Marhanová, místostarostka

Tu rn aj e v Otroči cích

Dne 22. února 201 4 se konal 6. ročník turnaje OTROČICE CHALLENGER, kterého se
účastnilo patnáct dvojic.
Na 1 . místě skončili Antonín Jakl a Martin Macháček z Křivsoudova, na 2. místě Petr Slunečko
a Jaroslav Foller z Otročic. 3. místo vybojovali Roman Málek s Ivošem Dudkem ze Strojetic
a 4. místo patřilo dvojici Pavlu Málkovi a Josefu Holadovi také ze Strojetic.
Pořadatelé děkují Úřadu městyse Čechtice za poskytnutí cen pro vítěze a všem hráčům za
předvedenou hru.
Těšíme se na další ročníky turnajů .
Pořadatelé

Oči m a n aš i ch žáků

J ak s e m i ži j e v Otroči cích ?

Malá vesnice s názvem Otročice, má přibližně sto dvacet obyvatel a spadá pod městys
Čechtice, který je vzdálený asi tři kilometry. Nedaleko Otročic se nachází obec Borovnice. Když si
najdete nějaké pěkné vyvýšené místo, spatříte jejich kostel.
Otročičtí obyvatelé jsou velmi přátelští a každoročně pořádají různé akce, například dětský
den a výlov. Naše vesnice se také zúčastňuje hasičských soutěží. Máme ženské i mužské
družstvo. V malé budově, které se říká „hasičárna“ nebo také „hospoda“, se pořádají soukromé
akce a v KD se občas pořádají plesy či zábavy. Na malém dětském hřišti, které tu není až tak
dlouho, jsou atrakce pro děti a hřiště se stále zdokonaluje.
V Otročicích se nám líbí a doufáme, že se budou stále rozrůstat.
(Žaneta Marešová a Pavla Koubíková ,
žákyně 8. ročníku ZŠ Čechtice a obyvatelky Otročic)
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