Školní zpravodaj č.3
Vážení rodiče a přátelé školy,
první pololetí školního roku 2017/2018 je již minulostí a s radostí začínáme dalších pět
školních měsíců.
Ve středu 31. ledna 2018 žáci dostali výpis z vysvědčení, na kterém byli
zhodnoceni za svoji školní práci, znalosti a dovednosti, snahu a plnění školních
povinností.
171 žáků prospělo s vyznamenáním, 121 žáků prospělo a 3 žáci neprospěli. Za
významné studijní úspěchy a účast na olympiádách či sportovních soutěžích byla
udělena čtyřem žákům pochvala ředitelky školy: Linney Ian Charles, Klimešová
Karolína, Lachman Václav a Růžičková Adéla. Třídní učitelé jednotlivých tříd celkem
udělili 70 pochval třídních učitelů za výborný prospěch či aktivní přístup ke sběrovým
akcím.
Součástí vysvědčení je hodnocení chování žáků. Na tomto místě je třeba
konstatovat, že ne všichni žáci školy se chovají dle zásad slušného chování a podle
pravidel školního řádu. Šesti žákům byl snížen stupeň chování na uspokojivé, jeden žák
má chování hodnoceno jako neuspokojivé.
Pokud jsou někteří žáci se svým hodnocením nespokojeni, mají v dalších měsících
jedinečnou možnost se zlepšit, více aktivně přistupovat k učení a školní práci tak, aby
na závěrečném červnovém vysvědčení byli spokojeni.
Se začátkem kalendářního roku začínají školní a okresní kola různých
vědomostních soutěží a olympiád. Finálového kola soutěže Mladý chemik se účastnili
v Olomouci dva žáci naší školy a dosáhli výborných výsledků. Linney Charles se ze
třetího místa probojoval do celorepublikového finále, Adéla Růžičková obhájila
v krajském finále také výbornou pozici.
Okresní kolo matematické olympiády bylo úspěšné pro Vojtěcha Lachmana,
který se umístil na čtvrtém místě, a Sáru Šedivou na šestém místě. V kategorii starších
žáků se na šestém místě umístil Linney Charles, školu na této soutěži reprezentovala
také Adéla Růžičková.
Okresní kolo dějepisné olympiády s vynikajícími výsledky absolvovali žáci
devátého ročníku. Na třetím místě se umístil Václav Lachman, který postoupil do
krajského kola, a na čtvrtém místě Karolína Klimešová.
Ve středu 24. ledna 2018 se na ZŠ Plumlov konalo místní kolo soutěže YPEF,
kterého se zúčastnilo 24 žáků. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně
zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí, cílem je zvýšit informace o významu lesů
a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Soutěž měla dvě části: písemný test
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a poznávání organismů. Nejlepší soutěžní tým ve složení Nikola Pleváková, Petr Liška
a Václav Vozihnoj postupuje do regionálního kola, které proběhne v jarních měsících
v Brně. Všichni soutěžící obdrželi věcné ceny a nejlepší družstva knihy s přírodovědnou
tematikou. Organizátorem celé soutěže jsou Vojenské lesy Plumlov.
Čtvrtek před pololetními prázdninami byl ve škole věnován projektovému
vyučování. Den čokolády prožili žáci prvního stupně. Dozvěděli se nejen zajímavosti
o čokoládě, ale samostatně si čokoládu uvařili z kakaových bobů, které si vlastnoručně
upravili. Páťáci navštívili prostějovskou hvězdárnu, kde odhalili mnoho zajímavého
o vesmíru. Program o pravěku byl připraven pro žáky šestých ročníků v muzeu
v Prostějově. Sedmáci se vypravili na vzdělávací program do přerovského muzea. Žáci
osmých a devátých tříd odhalili propojenost a vzájemnou provázanost světové
ekonomiky a získali zábavnou formou základní informace o fungování světového
obchodu. Společně se zamysleli nad konceptem odpovědné spotřeby.
Významné období prožívají žáci devátých ročníků a jistě i jejich zákonní
zástupci. Za měsíc je čeká odevzdávání přihlášek na střední školy a učiliště, a tak je
důležité dobré zvážení studijních výsledků žáků, ale i možnost pracovního uplatnění po
zvládnutí středního vzdělání. První řádný termín přijímacích zkoušek se pro čtyřleté
obory uskuteční 12. 4. a druhý řádný termín 16. 4. První náhradní termín se bude konat
10. 5. a druhý náhradní termín o den později, 11. 5. 2018.
Základní škola Plumlov vyhlašuje soutěž o návrh nového loga školy. Své návrhy
můžete posílat do 30. března na emailovou adresu školy. O vítězném logu rozhodnou
žáci a rodiče hlasováním.

Na závěr připomínáme důležité termíny:
26. 2. - 2. 3. 2018 lyžařský výcvik
12. 3. - 18. 3. 2018 jarní prázdniny
20. 4. 2018 zápis do první třídy
10. 4. 2018 Konzultace

Přejeme Všem pohodové zimní dny.
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