Listopad ve znamení počítačů
Po dvouroční pauze se v naší škole konečně objevil sedmilístek chlapců z deváté třídy, který
se zapojil do okresních kol soutěží o počítačích. Soutěž „Word Processing“, „Ovládání PC a
Internetu“, „Psaní všemi deseti na klávesnici“ pořádala OA Neveklov a Vlašim, a dále se
jednalo o celorepublikovu soutěž „IT Slot“ (pořádala Soukromá střední škola výpočetní
techniky v Praze). Bývala jsem z minulosti zvyklá, že jsme jezdili vyhrávat. A povedlo se
opět. Z Neveklova jsme přivezli 1. místo, získal ho David Vošický, a 2. místo, to obsadil
Lukáš Vesecký. Ve Vlašimi vybojoval 3. místo Lukáš Vesecký. Psaní všemi deseti si kluci
vyzkoušeli, ale ani zde nedopadli špatně. Čtvrté místo přivezl Jiří Nenáhlo a osmé místo
Adam Borek. Doufám, že budou žáci v tréninku pokračovat i nadále.
Překvapivý je však výsledek soutěže IT Slot. Lukáš Vesecký se umístil jako desátý v rámci
celé ČR (z cca 2 500 žáků) a postupuje do celorepublikového kola.
Chlapcům děkuji za reprezentaci školy. Rodičům za podporu žáků a pozitivní motivaci. Paní
Nenáhlové za nezištnou pomoc při dopravě do Neveklova (pomohla mi odvézt žáky autem a
určitě i nasála úžasnou atmosféru soutěže). Lukášovi přeji hodně zdaru v Praze
13. prosince 2012 a sobě více takových skvělých žáků.

Odborné stáže v institucích Evropské unie
V průběhu října 2012 se mně a paní zástupkyni Marii Málkové poštěstilo navštívit v rámci
grantu tři země, které jsou srdcem Evropské unie, a to Francii, Lucembursko a Belgii. Cílem
naší cesty bylo na vlastní kůži zažít atmosféru evropských institucí a podrobně pochopit
fungování EU. Očekávání se naplnilo. Přestože slýcháme časté výtky vůči Evropské unii,
musím konstatovat, že atmosféra zde je zcela jiná, pozitivní. Hlavní náplní EU je udržet mír
v Evropě. No řekněte sami, není to nádherné žít v bezpečí? Za to získala Evropská unie právě
ve dnech našeho pobytu Nobelovu cenu za mír.
Doufám, že se nám podaří ukázat tato místa i našim žákům, aby získali oni sami náhled na
fungování EU a na její význam. Aby pouze nepřebírali mediální obraz, který zprostředkovává
televize.
Třeba je pak za několik let potkáme v některé z budov s naším bývalým žákem.
Mgr. Lenka Proschková

Dny otevřených dveří v ZŠ Čechtice
Zveme rodiče žáků
na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
které se konají 3. – 4. 12. 2012.
Můžete se informovat o prospěchu svých dětí, nebo po předchozí domluvě
s paní učitelkami, učiteli, navštívit vyučovací hodiny svých dětí.
Zároveň zveme
RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ SPOLEČNĚ S JEJICH DĚTMI –
BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY, ALE I JEJICH SOUROZENCI,
aby se přišli podívat společně do školy 3. 12. 2012 od 14.00 do 15.00.
Paní učitelky Vás provedou školou, ukážou Vám třídy, podíváte se, jak se
vyučují velké děti, posadíte se do lavic.
Těšíme se na Vás.
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Fotografie z projektu deváté a druhé třídy – Já a moji spolužáci

