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Co dělá vítr, když nefouká?
Školní rok skončil – ať ţije školní rok! Tímto heslem se uţ od začátku prázdnin řídí tým pracovníků naší školy v čele s ředitelkou Mgr. Vladimírou Hamousovou. Co nového děti čeká?
Pro předškoláky jsou připraveny nové prostory v budově školy. Rekonstrukcí bývalé druţiny získali jídelnu, učebnu, šatnu a sociální zařízení. Další rekonstrukcí prošla třída v 1. patře. Bylo potřeba vyrovnat podlahu, poloţit novou krytinu, opravit zdi a vymalovat. Nábytek z 50. let minulého století bude
nahrazen novým. V nejbliţší době bude zahájena přístavba nové učebny pro 20 ţáků. Vznikne na místě nevyuţívané terasy. Jak nám řekla Mgr. Hamousová, ze strany
obecního úřadu je škole věnována velká pozornost. Poskytnuté
finanční prostředky udrţují chod školy a umoţňují její rozvoj. Důleţitá je i společná účast na jednáních s firmami a řešení případných změn s větším časovým předstihem.
Další novinkou ve škole je rozšíření výuky o tak zvanou metodu
CLIL. Pouţívá se na prvním stupni základních škol a díky ní lze
vyučovat jakýkoli předmět v cizím jazyce. Ţáci 3. – 5 ročníku tak
budou v hodinách praktických činností mluvit anglicky. Rozšíří
a procvičí si slovní zásobu, ale hodnoceni budou za výsledky daného předmětu, nikoli za projev v jazyce. Metoda CLIL bourá bariéry ostýchavosti pouţívat cizí jazyk.
Pokračování na str. 2

Atletické závody
Vybraní chlapci a dívky z chyňavské školy se 20. 6. 2017 zúčastnili atletických závodů mezi základními školami berounského okresu. Ti nejlepší z 1. aţ 5. ročníku soutěţili v běhu na 50 m
a skoku dalekém, 3. aţ 5. ročník navíc
v hodu kriketovým míčkem. Body nasbírané z jednotlivých disciplín vystačili naší
ZŠ na třinácté místo z celkového počtu
osmnácti škol.
Reprezentovali nás A. Lukášek, A. Šapovalivová, L. Novák, M Stehlíková,
M. Hrubý, R. Mathauser, A. Doušová,
N. Štorková, R. Landová, L. Petřík. Vynikající výkon podal L. Novák ze 4. třídy,
skok do dálky - 458 cm a v závodě na
50m doběhl do cíle i bez boty, kterou
cestou vyzul.

Co dělá vítr, když nefouká?
Od letošního podzimu škola nabídne více krouţků. Během září děti mohou projevit zájem o sborový zpěv, keramiku, turistiku, kreativní techniky, anglickou konverzaci nebo dramatický krouţek.
Podle počtu přihlášených ţáků budou krouţky pravidelně pracovat od října. Zájem mezi dětmi je
i o gymnastiku a krouţek mladých hasičů, bohuţel se nedaří najít kvalifikované vedoucí.
Nově bude otevřeno druhé oddělení školní druţiny. To znamená dostatek míst pro ţáky ze všech
ročníků. Provoz druţiny bude respektovat potřeby zaměstnaných matek.
Také jste zjistili, ţe naší školou vane nový vítr? Je to především díky nápadům a zkušenostem
nové ředitelky. Sebelepší úmysly a snahy ale potřebují podporu a to nejen od zřizovatele, ale i od
rodičů ţáků a nás ostatních. Děti z Chyňavy a přináleţejících obcí si zaslouţí moderní a třeba
i devítiletou školu, která můţe nabídnout vzdělání a vyţití nejen jim, ale i zájemcům
odjinud. Jak je vidět, nový vítr přináší první nové, dobré změny. Rozdmýchejme ho
víc, aby neutichl.
Protoţe víte, co dělá vítr, kdyţ nefouká? Fouká někde jinde.

Ovoce známé i neznámé
V rámci projektu Ovoce a zelenina do
škol dodala firma Laktea, o.p.s., do
chyňavské školy dva ochutnávkové
koše plné exotického ovoce. Některé ovoce děti vůbec neznaly. Na internetu si vyhledaly nejen jeho název, ale i způsob, jakým se toto ovoce jí. Nejrychleji
zmizelo známé ovoce jako ananas, banán nebo jablka. Většinu nadchla chuť manga, některé děti je
ochutnaly poprvé.
Celý projekt je spolufinancován z prostředků Evropské
Unie. Kromě něj nabízí firma Laktea školám v ČR další sluţby. Na jejích webových stránkách můţete vidět
fotografie ochutnávkových košů z mnoha
škol, mimo jiné i z té naší.

Tak se jmenuje celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního
věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky,
koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Tento projekt financuje mezinárodní fotbalová asociace
FIFA a od října 2017 se ho účastní i chyňavská škola.
Pro děti to znamená moţnost hodiny tělesné výchovy navíc. V malých skupinkách si vyzkouší
takzvaný kruhový trénink, jehoţ součástí jsou prvky atletiky, gymnastiky, míčových dovedností
a motorických cvičení. K dispozici budou nové velmi zajímavé pomůcky.
Fyzická kondice a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje. Dětem chybí
základní pohybové dovednosti. Předčasně se specializují na jednotlivé sporty a tím se rozvíjejí
jednostranně. Proto i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky. Mimo to dobrá
fyzická příprava posílí sebevědomí i méně pohybově nadaných nebo jinak hendikepovaných dětí
(s nadváhou, nemocí či sociálně slabých).
Také to povaţujete za dostatek dobrých důvodů? Postavte i vy své dítě na start.
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Páťáci obstáli
Česká školní inspekce provedla před prázdninami srovnávací testy ţáků 5. ročníků základních škol. Jak dopadli páťáci z naší školy? Velmi dobře.
V angličtině uspěli na 81 %, v kombinovaných výchovách (tělesná, výtvarná
apod.) získali 73 %. V českém jazyce dosáhli 68 % - jako vynikající byl hodnocen
pravopis, větná skladba i slovotvorba. Naopak nízkým procentem bylo ohodnoceno porozumění textu a práce s ním. Příčinou je nedostatečná četba. Jak testování potvrdilo, děti
nečtou vůbec nebo velmi málo. Mnohdy mají problém pochopit třeba i zadání úkolu, coţ bude ve
vyšších ročnících problém.

Vařila myšička kašičku……
……ve školní jídelně?
Ne, ne, tak to nebylo. Paní kuchařky v tomto
případě vystřídal jejich kolega, kuchař pan
Křivohlavý z firmy Bidfood CR s.r.o. Dětem
připravil k obědu krém s hráškového pyré
s krutony, filet ze sumečka afrického
s celeromrkvovou kaší a smetanovým přelivem. Vše doplnil zeleninovým salátem. Pro
děti to bylo něco nového a na podobné akce
se mohou těšit i v příštím školním roce.

Začátkem června jely všechny děti z chyňavské
školy i školky na akci pořádanou Lesy České
republiky. Zaměstnanci Lesní správy Niţbor je
pozvali do krásného prostředí lesa, na místo
zvané Janův vrch. Tady děti plnily různé úkoly
zaměřené na poznatky o lese a o zvířatech. Vyzkoušely si i střelbu z airsoftových zbraní. Odměnou jim bylo skvělé pohoštění a skákací
hrad. Všem pořádajícím patří velký dík.

Co je to lodyha?
Okresní kolo myslivecké soutěţe Zlatá srnčí
trofej prověřuje znalosti z tradic myslivosti,
jejích zvyků a názvosloví, kynologie, botaniky,
ochrany přírody, ale i střelby ze vzduchovky
a základů první pomoci.
V sobotu 17. 6. se na Karlštejně v konkurenci
ostatních mysliveckých krouţků rozhodně neztratili Anna Mešterová, Adam Šimek, Lukáš
Mejstřík ani Jan Kučera. Honza i Adam obsadili ve svých kategoriích skvělé druhé místo
a vyhráli zajímavé ceny.
3

Boule za ušima
Kdyţ měly maminky svátek, tak jsme
se rozhodli, ţe naučíme děti připravit
výborné zeleninové saláty
s vlastnoručně vypěstovanými bylinkami. A věřte, ţe i děti, které zeleninu
příliš nemusí, tak baštily, aţ se jim dělaly boule za ušima.

Co to je???
Společnými silami se nám podařilo získat interaktivní
tabuli pro děti v mateřské škole. Nejdříve jsme vytvořili
projekt s názvem “Všeználek aneb interaktivní tabule
jako podpora rozvoje vnímání ţáků předškolního věku“
a s tím jsme oslovili Lesy ČR, s. p. Na základě rozhodnutí dozorčí rady nám byl projekt schválen a my jsme
získali účelovou dotaci 50 tisíc korun. Další prostředky
poskytl Nadační fond Veolia.
Cena tabule je vyšší, zbytek byl hrazen z rozpočtu ZŠ
a MŠ, třeba i z výtěţku sběru papíru a hliníku. Jsme
velice rádi, ţe ji máme. Hned jsme ji vyzkoušeli při projektovém týdnu Sluníček nazvaném Cestujeme po
světě. Kdyţ jsme byli v Asii, našli jsme si na ní zápasy
v sumo a hned jsme si je i vyzkoušeli.

Sluníčka jela na Točník
Konec školního roku jsme si zpříjemnili výletem na Pohádkový hrad Točník.
Krásné počasí nám přálo a my jsme si
to pořádně uţili v doprovodu vodníka.
Ten nás provedl celým hradem i podhradím a bylo se na co koukat. Viděli
jsme rytířské zápasy, divadlo o drakovi, ţongléra s ohněm, spící netopýry
v hradní věţi a dokonce strašlivého
draka v hradním sklepě.

Autorkami textu v tomto čísle jsou Vladimíra Hamousová, Lucie Matoušková, Zdena Marešová, Iveta Nejedlá
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