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Úvodník
Měsíc listopad je měsícem čtvrtletí, v polovině přechází školní rok do druhé čtvrtiny. S tím souvisí konzultační hodiny a čtvrtletní hodnocení. Z akcí ve škole musíme připomenout krajské kolo Logické olympiády, krajské kolo
v plavání a Ředitel florbal Cup. O florbalu se zmiňuje zvláštní článek v tomto čísle. Kromě toho opět pracoval Ekotým. Co se v něm dělo, o tom bude také samostatný článek. Děti prvního i druhého stupně zde poprvé najdou
„Stránku zábavy a poučení“, kde jsou první luštěnky. Nebude chybět tradiční rozhovor, tentokrát s paní zástupkyní
Rygolovou.

Další zpráva z Ekotýmu
Dne 7.11.2013 se naše škola opět
zapojila do světového dne Ekoškol.
Tento rok jsme se zaměřili na Ekokodex. Celý první stupeň se zapojil
do soutěže o nejhezčí Ekokodex.
Každá třída z prvního stupně vymyslela svůj Ekokodex a tím se
zapojila do této soutěže.

Každý žák směl hlasovat pouze jednou a to tím že napsal číslo Ekokodexu a svoje příjmení. Poté co
ukončíme hlasovaní a celou soutěž,
budou všechny hlasy sečteny a
výsledný výsledek bude vyhlášen.
Tímto všem žákům a paním učitelkám mnohokrát děkujeme a držíme

palce, aby třeba ten jejich Ekokodex
vyhrál.
Za pracovní tým ekotýmu děkujeme
a doufáme, že i vy nám budete i
nadále pomáhat, abychom mohli
naší školu obměnit titulem Ekoškola.
Za celý Ekotým

:d Kiwi

Rozhovor s paní zástupkyní Rygolovou
1) Jak dlouho jste na této škole?
Na této škole pracuji 26 let. Zdá se vám to dlouhé? Ptá se nás paní zástupkyně a my s radostí odpovíme, že zdá. Na
to naše milá paní zástupkyně odpoví: „Mně taky ale sem tu ráda“.)

2) Jaké jste vystudovala školy?
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích obor Ruský jazyk a výtvarná výchova a pak jsem si
doplnila státnici z anglického jazyka.

3)Co obnáší vaše povolání zástupkyně ředitele?
Tak jako každá jiná práce je to zodpovědnost. Je to práce náročná, ale zase jí dělám ráda, jsem spokojená, ráda
pracuji s dětmi.

4) Pracovala jste i v jiných školách?
Po vysoké škole jsem začínala v Lázních v Kynžvartu, kde jsem pracovala necelý rok a pak jsem šla na mateřskou
dovolenou. A z mateřské dovolené jsem nastoupila sem na tuto základní školu, dříve 1. základní školu JIH.

5)Co si myslíte o výsledcích našich žáků na naší škole?
No mohly by být mnohem lepší si myslím. Za prvé, žáci jsou tu velice nadaní pilní, chtějí něco dokázat sami sobě a
jsou tu i bohužel takoví, kteří mají na víc, ale jsou pohodlní, líní.

6) Kolik jazyků umíte a zároveň kolik kroužků jazyků vyučujete?
Takže kromě Ruského jazyka, anglický, trošku německý jazyk. A odpoledne mám kroužky: Anglického jazyka – to
jsou menší žáci 4. – 5. třída, pak druhá skupina a to 8. – 9. třídy. A kromě angličtiny mám kroužek ruského jazyka a
ten máme od 5. do 9. třídy.
Lečo se svým týmem

Sport ve škole – florbal
27.11.2013 se na naší základní škole konal 'Ředitel cup ve florbale'.
Hrálo se 2×7 minut. Tým musel tvořit maximálně 10 žáků. Na hřišti musela být alespoň 1 dívka,
nebyla-li ,tým by musel hrát jen o 4 hráčích!.
Hráči 6. a 7. tříd hráli od 8:15 hodin a starší žáci hráli až od 3 vyučovací hodiny.
Z 6. tříd byla nejlepší 6.A, ze 7. tříd 7.A, z 8. tříd 8.C a z 9. tříd byla nejlepší 9.B.
Finále,mezi 6. a 7. třídou dopadlo takto: 6.A - 7.A - 1:5
A finále mezi 8. a 9. třídou dopadlo takto: 8.C - 9.B - 3:4
Úplné finále bylo mezi 9.B a 7.A. A to 9.B vyhrála 6:1 :))
Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok :))

Jahůdka

Stránka zábavy i poučení
Pro první stupeň
Co mimo jiné potřebujeme, aby naše
tělo bylo zdravé?
odpověď najdeš v tajence.
-------------------------------------------------1. pletené oblečení
2. opak slabého
3. začátek závodu
4. uzenina
5. zápach
6. malý cedník
7. spapat
8. malé zvířátko žijící v zemi

1
2
3
4
5
6
7
8

S
S
S
S
S
S
S
S

Pro druhý stupeň
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1. Co je to H2O
2. Nejvýše postavený křesťan
3. Nejtvrdší a nejcennější nerost
4. Hliník je..
5. Vynálezce žárovky
6. Jméno významného prezidenta, po kterém se jmenuje letiště
7. Sjednotitel slovanských kmenů
8. Kdo má svátek 11.9.
9. Nejvyšší titul ve starověkém Římě
10. Jednotka proudu
11. Kladně nabitý iont
12. Chemický prvek značky "ti"
13. Jednotka obsahu rovinného obrazce
14. Anglicky "pozornost"
15. Členovec parazitující na lidech
16. Anglicky "škola"
17. Fyzikální veličina se značkou "i"
18. Kdo má svátek 4.8.
19. Zakladatelka povinné školní docházky
20. Částice s elektrickým nábojem
21. Vynálezce prvního transformátoru
22. Jméno anglické královny
23. Německý vůdce za 2. světové války

Omalovánka pro nejmenší školáčky

BOOM! = Bezvadně Originálně Otevřený Měsíčník, školní časopis ze školy JIH Mariánské Lázně. Vydávají žáci semináře informatiky. Třetí číslo vyšlo 28.11.2013. Vychází jako měsíčník pro školu a přátele školy. Příspěvky, náměty,
odpovědi na anketní otázky můžete zasílat na adresu casopis@skolajih.cz nebo předat některému redaktorovi.
Uzávěrka příspěvků do čísla 4 je 15.12.2013. Časopis v elektronické verzi je na adrese: http://skolajih.cz/boom.

