Anglické divadlo (24. září 2012)
Jackie and the Giant (1. stupeň)
Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává
s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím království se však mluví jen anglicky, a tak
malá Jackie nutně potřebuje také pomoc publika.
Pohledy žáků
„ Anglické divadlo bylo hezké, ale spíše pro menší děti.“

(Adéla Broncová, 5. tř.)

„Líbilo se mi, protože bylo zajímavé a chvílemi i trošku strašidelné. Naučila jsem se
dokonce nová slovíčka.“
(Anna Čechová, 5. tř.)
The Alien Grammar Show (2. stupeň)
Pozor, vetřelci přistávají přímo u vás ve škole! Rychle se zorientují a přeprogramují, aby
vypadali a chovali se stejně jako lidé. Vy je však můžete odhalit s pomocí mužů v černém.
Vetřelci totiž mluví jen anglicky, ale s chybami, a to při kladení otázek.
Pohledy žáků
„Divadlo se mi líbilo, i když jsem občas něčemu nerozuměla. Pochopila jsem, že nějaký
vetřelec utekl a agenti ho potom hledali.“
(Monika Jančová, 7. tř.)
„Divadlo se mi líbilo, bylo vtipné a zábavné. Měli velmi pěkné kostýmy a jednu kulisu.
Škoda, že to trvalo jen dvě hodiny.“
(Martin Janče, 7. tř.)
„Představení bylo moc pěkné, pojednávalo o dvou detektivech. Měli to velmi dobře
připravené a mluvili srozumitelně.“
(Pavel Foller, 7. tř.)

Jeden svět na školách
Osmá třída se vžila do komunistické doby. Díky filmům: „Konec železné opony“ a „České
děti“ se jim to povedlo lehce. Všichni se shodli na názoru, že v této době by nechtěli žít,
protože lidé nemohli ze západu na východ a opačně.

Kurz sebeobrany pro 6. – 9. třídu (20. 11. 2012)
Žáci naší školy měli možnost zúčastnit se kurzu sebeobrany. Žáci si ověřili fyzickou zdatnost
formou soutěží. Pod vedení zkušených instruktorů Policie ČR pana Maluška a Málka se
naučili základní prvky sebeobrany – teoreticky i prakticky.

Projekt 2. a 9. třída spolu (20. 11. 2012)
Tématem byla jejich oblíbená kniha a čtenářské dovednosti. „Deváťáci“ v roli učitele s nimi
četli, povídali a kreslili.

„Devítka“ a Mikuláš 2012 (5. 12. 2012)
Ve středu 5. prosince devátá třída pokračovala v tradici čertů - deváťáků. Na začátku dne
vládla napjatá atmosféra, každý se převlékl za určitou postavu. Se svým programem navštívili
mateřskou školku a prošli 1. až 8. třídu. „Zlobiví“ zpívali, přednášeli. Na závěr každý obdržel
„mikulášský“ balíček.

Pěvecký kroužek ZŠ Čechtice
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy každoročně před Vánocemi vystupují v
různých obcích v okolí Čechtic. Snaží se zpříjemnit adventní dobu a přispět i
k zachování krásných českých koled. V letošním roce se sešlo překvapivě málo
dětí. Naštěstí nám nezištně vypomohli bývalí žáci, kteří náš sbor podrželi. Malí
zpěváčkové statečně zdolali všechny nástrahy vystoupení a nezalekli se ani
mrazu. Dík patří jim i rodičům, kteří se ochotně postarali o dopravu. Doufáme,
že i v dalších letech se nám podaří v této milé tradici pokračovat.

IT-SLOT, aneb výsledky počítačové soutěže v Praze
Jak jste již byli informováni, Lukáš Vesecký z 9. ročníku postoupil do celorepublikového kola
soutěže o počítačích IT-SLOT. Klání se konalo 13. prosince v prostorách SSŠ výpočetní
techniky v Praze. Lukáš prokázal velmi dobré znalosti a umístil se jako šestý. Krom toho, že si
odvezl hodnotné ceny, může mít i dobrý pocit ze svých znalostí. Od prvního místa ho dělily
pouze 2 body a necelá vteřina času.
Gratulujeme.
Výsledky si můžete prohlédnout na: http://www.it-slot.cz/vysledky/kolo-2
Graficky zpracovala a upravila Barbora Lohrová, 8. ročník

Pěvecký kroužek ZŠ Čechtice
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy každoročně před Vánocemi vystupují v různých obcích
v okolí Čechtic. Snaží se zpříjemnit adventní dobu a přispět i k zachování krásných českých
koled. V letošním roce se sešlo překvapivě málo dětí. Naštěstí nám nezištně vypomohli
bývalí žáci, kteří náš sbor podrželi. Malí zpěváčkové statečně zdolali všechny nástrahy
vystoupení a nezalekli se ani mrazu. Dík patří jim i rodičům, kteří se ochotně postarali o
dopravu. Doufáme, že i v dalších letech se nám podaří v této milé tradici pokračovat.

Dění ve škole v lednu a únoru 2013
3. 1. 2013 – Ředitelské volno
4. 1. 2013 – Ředitelské volno
17. 1. 2013 – Schůzka školské rady a výboru SRPDŠ
20. 1. 2013 – 26. 1. 2013 – LVK v Peci pod Sněžkou
30. 1. 2013 – Historický pořad „Jak válčili husité“
30. 1. 2013 – Zápis do 1. ročníku (13.00 – 17.00)
31. 1. 2013 – Slavnostní zakončení 1. pololetí 2012/2013
1. 2. 2013 – Pololetní prázdniny
4. 2. 2013 – 8. 2. 2013 – Jarní prázdniny
22. 2. 2013 – Ples SRPDŠ

PF 2013
Žáci i zaměstnanci Základní školy Čechtice Vám všem přejí krásné Vánoce a šťastný nový rok 2013.

a
Filip Kubík, 4.A

František Nebřenský, 4. A

Jakub Mazaný, 6. třída

Zuzana Fialková, 4.A

Miroslava Fialková, 4. A

Jana Kuklíková, 4.A

Graficky zpracovala Anna Čechová, 5. třída
Přáníčka zhotovili žáci při výtvarném kroužku pod vedením Z. Tittlové

