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Za tento měsíc se událo hodně výletů a to zejména žáků 8. a 9. tříd. Jeli jsme na Úřad práce do Chebu a navštívili
jsme burzu škol v Termálu v Karlových Varech. Poté jsme se zapojili do spolupráce s mariánskolázeňským gymnáziem a s Integrovanou školou v Chebu, kde žáci byli zapojeni do výpočtů z fyziky a také se podíleli na práci se dřevem! Na náš mail casopis@skolajih.cz přišla jediná zpráva a to návrhy třídy 2.C na obsah našeho časopisu. Děkujeme a slibujeme, že od příštího čísla se tímto budeme řídit. Do poslední chvíle také nebyl zvolen název časopisu. Za návrhy děkujeme paní zástupkyni Baumgartnerové. Z jejích návrhů byl nakonec odhlasován BOOM, což
znamená Bezvadně Originální Otevřený Měsíčník. Grafickou podobu loga vypracoval Martin Štůla.
Lečo :*

Aktuality z Ekotýmu
Dne 10.10.2013 se uskutečnila další
schůzka našeho Ekotýmu. Projednávali jsme, co se za dva měsíce na
naší škole změnilo a na čem bychom měli ještě víc dávat pozor.
V tomto měsíci se na naší škole
změnilo dost věcí a to že se opravily
dvoje dveře a navíc mimo jiné náš

pan ředitel odstoupil od firmy, která nám zajišťovala odvoz odpadu
apod…
A proto se našla ihned nová firma,
která nám zadarmo (!!!) věnovala 8
nových kontejnerů na plast a papír,
které jsou rozmístěné jak na prvním, tak na druhém stupni. Mimo-

chodem, jeden ten kontejner stojí
789 Kč a všech 8 stálo skoro 15 000
Kč, což by naše škola nemohla zaplatit. Tímto za celý Ekotým děkujeme této firmě a panu řediteli,
který nám v tomto směru moc pomáhá. Ještě jednou děkujeme.
Kiwi :P

Ze sportu: Zátopkovy Štafety
V pátek 27.9.2013 pořádala naše škola Jih, jako každým rokem, Zátopkovy štafety. Kromě nás se zúčastnila i škola
Úšovice a také naše partnerské školy Erbendorf a Tirschenreuth.
Minulý rok naše škola obsadila celorepublikové 1. místo ve štafetě na 10 km a 3.místo v maratonu. Výkony letošní,
nebyly oproti loňskému roku tak dobré, ale přesto to nebyl špatný výkon a všichni si zaslouží pochvalu.
Výsledky dopadly takhle:
5 km, 1. stupeň – 25 závodníku, každý z nich běžel 200 m
ZŠ Jih – 16 minut a 10 sekund
ZŠ Úšovice – 16 minut a 33 sekund
10 km, žáci 6. a 7. tříd – 25 závodníků, každý z nich běžel 400 m
ZŠ Jih – 32 minut 45 sekund
Erbendorf – 33 minut 54 sekund
Tirschenreuth – 38 minut a 04 sekund
Maraton, žáci 8. a 9. tříd - 42 závodníku, každý z nich běžel 1000 m
ZŠ Úšovice – 2 hodiny 53 minut a 40 sekund
ZŠ Jih – 2 hodiny 57 minut 19 sekund
Těšíme se na příští rok a doufáme, že výsledky budou ještě lepší. :)

Jahůdka :D

Rozhovor s panem ředitelem
Chtěly jsme do našeho časopisu zapojit také naše učitele a pana ředitele. Proto já (Lenka Kouřimová), Vanessa
Havlíčková a Teresa Lieske jsme šly udělat 1. rozhovor. A to s naším panem ředitelem Františkem Kurkou. Zeptaly
jsme se ho na pár otázek a tady máte odpovědi:
1) Chceme se zeptat, jak se vám daří v oboru ředitele
školy??

střední školy, to se neděje jen v 9. třídě ale po celou
dobu školní docházky.

Jsem spokojený, protože se nám práce daří, myslím si,
s ostatními učiteli a dalšími zaměstnanci.

5) Jak dlouho jste na pozici ředitele základní školy Jih?

2) Co vše to obnáší?
Tak ta náplň práce je velice pestrá, hodně pestrá a zajímavá, obnáší spousty povinností. Jestli chcete konkrétně, děvčata, ono toho je opravdu hodně a je to
velice pestré, od jednání se žáky, rodiči, přes kontrolní
činnost, vytváření dokumentů, směrnic a koncepce
školy. Samozřejmě, že na to nejsem sám, mám zástupkyně ředitele a další spolupracovníky v kancelářích, na
spoustě věcí spolupracuji s učiteli, máme bohatou mimoškolní činnost, spolupráci se zahraničními školami, o
které určitě víte a budete taky někdy psát.
3) Co si myslíte o školství v ČR??
Celkově o školství? To víte školství to je velice široký
pojem a oblast zahrnuje mateřské školy, základní školy,
střední, vysoké a tak dále. Takže celkově se to dá říct
v několika větách. Ale o základních školách si myslím,
že ty jsou důležité. Jsou důležité pro celkový a budoucí
rozvoj žáků, dětí, lidí. Že to, co se naučí – ty základy, tak
na těch potom můžou stavět na další škole s dalším
vzděláváním. Protože ty základy už od 1. třídy na prvním stupni, jsou velice, velice důležité.
4) Jste spokojen s prací na této škole?
Jsem spokojený. Musím říct, že máme tady ve škole
velice dobrý a kvalitní kolektiv, velice si vážím práce
učitelů na prvním i na druhém stupni, kteří dosahují
velice dobrých výsledků. Dokládá to i řada úspěchů,
připravují děti na různé soutěže, olympiády, předmětové, sportovní, kulturní a tak dále, takže ta činnost je
velice pestrá a většina učitelů, jak sem říkal, dosahuje
s dětmi velice dobrých výsledků. Máme velice dobré
výsledky při příjímacích řízeních na střední školy, to je
taky důležitá oblast připravit děti na příjicí zkoušky na

Příští rok to bude 20 let.
6) Jste na této škole spokojen??
Jsem spokojen (smích) většinou ano, nejsem spokojen,
když musím udělovat důtku ředitele školy, řešit kázeňské přestupky, řešit někdy šikanu anebo ničení majetku. Např.: někdo prokopne dveře a to jsou nepříjemné
věci, naposledy v tělocvičně nebo u tělocvičny nebo
někde na záchodě a tak dále. Jako to jsou velmi nepříjemné věci a to spokojený nejsem a nemůžu být. Když
jsou k sobě žáci hrubí, taky řešíme takové věci, když
spolu nemluví, jsou hrubí nebo si dělají schválnosti. Ale
55% veškeré činnosti práce školy je kladná, pozitivní a
s tou jsem spokojený. Máme tu spoustu chytrých, nadaných, hodných žáků. A to mně dělá zase velkou radost.
7) Když jste byl malý, byl jste žákem této školy??
Nebyl jsem žákem této školy
8) Pracoval jste i na jiných školách??
Ano pracoval jsem 15 let ve škole s rozšířenou výukou
tělesné výchovy. Měl jsem na starosti sportovní třídy.
Fotbalové, Juniorů dříve Rudé hvězdy 6. To byl fotbalový oddíl, který hrál 1. ligu. Měli jsme tam také děvčata,
která hrála basketbal a závodně házenou. Také tam byli
atleti a atletky. Takže 15 let jsme prováděli široký výběr
z Českých škol do Chebu. A potom ti nejlepší byli zařazeni jako talenti do těch sportovních tříd a tam jsme
s nimi pracovali.
9) Na jakých školách jste studoval??
Já jsem vystudoval na Střední pedagogické škole
v Karlových Varech, pak jsem pokračoval na Pedagogické fakultě v Plzni aprobaci tělesná výchova, zeměpis.
Lečo, Vanish a Lilek
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