
Ze života školy

 Přihlásit se k odběru příspěvků

Vaše rozepsané příspěvky: Záznam bez nadpisu

Sbírka pro opuštěné pejsky
přidáno: 8. 7. 2020 19:30, autor: Jitka Rambousková

Všechny dárky od žáků byly předány :)

( Upravit záznam )

6.A Vesmír
přidáno: 27. 1. 2020 11:31, autor: Jitka Rambousková

Vesmír jednou větou

( Upravit záznam )

Zprávy z lyžáku
přidáno: 13. 1. 2020 17:14, autor: Romana ČERVENKOVÁ   [ Aktualizováno 16. 1. 2020 19:41 uživatelem Jitka
Rambousková ]

neděle: Zdárně jsme dorazili do Železné Rudy a po obědě jsme zvládli rozřazení do družstev
a malé rozlyžování.

Pondělí: 3 družstva lyžařů lyžovala na velké sjezdovce Samoty a 4 družstva nelyžařů
trénovala na malé sjezdovce Samoty pluh, někteří oblouky a 2 družstva už jezdila odpoledne
na malém vleku. Jupí👍
Sněhu moc není, ale lyžovat se dá. Ráno byla pěkná ledovka😅

Úterý: dneska sluníčko 👍👍👍
Lyžaři pilovali styl na velké, nelyžaři na malé sjezdovce, dnes už VŠICHNI vyjeli na vleku
(alespoň jednou👏)

vesmír 6Avesmír 6A



středa: opět krásný slunečný den
Dopolední lyžování probíhalo jako obvykle, lyžaři pokračovali v tréninku oblouků, bývalí
nelyžaři už všichni sjedou bezpečně kopec a zatáčí. 
Po obědě jsme se vypravili na pěší výlet na Špičák. 

 



 

Čtvrtek: Dopoledne jsme využili k tréninku na závody, které se uskutečnily odpoledne.
Všichni závod zvládli, dokonce i počasí se po obědě vylepšilo a vykouklo na nás opět
sluníčko. Výsledky půjdeme po večeři vyhlásit do cukrárny a dáme si za odměnu něco
dobrého na zub, protože si to všichni zasloužíme!!! 
Zítra už se těšíme domů👏



( Upravit záznam )

Bubnování
přidáno: 13. 11. 2019 17:56, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 13. 11. 2019 18:00 ]

13.11.2019 si celá škola zabubnovala s Groove Army



( Upravit záznam )

Focení č. 2 - p. Vavruška
přidáno: 12. 11. 2019 18:55, autor: Zdenek Zeman

Další možnost pro předvánoční focení - dne 21. listopadu 2019

( Upravit záznam )

STÁVKA

přidáno: 4. 11. 2019 11:23, autor: Zdenek Zeman

Z důvodu vyhlášené stávky pedagogických pracovníků vám sdělujeme, že ve středu
6.11.2019 bude v ZŠ Nýřany omezeno vyučování následovně:

I. stupeň

1.-5.třídy učí normálně od 7:45 hodin

II. stupeň

Vyučování začne po velké přestávce v 9:45

Nad dojíždějícími žáky II. stupně bude ve škole zajištěn dohled od 7:45 hodin.

( Upravit záznam )

Národní divadlo
přidáno: 24. 10. 2019 18:24, autor: Zdenek Zeman

Ve středu 23.10.2019 navštívili žáci 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.C - ti, kteří chtěli zažít
atmosféru Národního divadla, představení Kytice.
Zhlédli jsme 8 Erbenových balad, soulad a krásu na jevišti, netradiční efekty, výborné
herecké i pěvecké výkony, herecké legendy (F. Němec, I. Janžurová, G. Preissová a
další) i vynikající mladé herce (P. Děrgel, A. Fialová, R. Mácha), základní kameny ve
sklepě ND i pohled na Prahu na terase, zkrátka byl to úžasný zážitek 👍

( Upravit záznam )

Nabídka focení - p. Huňatý
přidáno: 22. 10. 2019 8:03, autor: Zdenek Zeman

Kdo z žáků nebo rodičů bude mít zájem o předvánoční fotky, zapíše si do kalendáře datum
22. listopadu v 8 hodin:-)



( Upravit záznam )

SKC - západ USA - Špillarovi
přidáno: 16. 10. 2019 16:51, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 20. 10. 2019 21:58 ]

V pravidelném podzimním čase se žáci 6.-9. tříd žáci sešli v SKC Nýřany na zeměpisném
promítání, tentokrát na téma Putování po národních parcích na západě USA. Během
dvouhodinového programu shlédli různé typy fotografií, doplněné vyprávěním, místní
hudbou a zvuky, od jihozápadu (Joshua Tree) přes Grand Canyon, Yellowstone ke kanadským
hranicím a zpět trasou okolo parků v blízkosti pobřeží.



( Upravit záznam )

Ozoboti ve 4.C
přidáno: 10. 5. 2019 17:11, autor: Jitka Rambousková

Využití Ozobotů je opravdu široké. Třída 4.C s nimi začala při hodině výtvarné výchovy.

Ozoboti 4.COzoboti 4.C

( Upravit záznam )
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Výukové animace 9.C
přidáno: 5. 5. 2019 15:38, autor: Jitka Rambousková

Žáci 9.C vytvořili několik výukových animací pomocí stop motion animace

koloběh vody
vznik molekuly vody
fotosyntéza
stavba těla pavouka

( Upravit záznam )

Ukázky hmyzu
přidáno: 24. 4. 2019 20:11, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 24. 4. 2019 21:05 ]

Ve středu 24.4.2019 pan Karel Švec žákům 5. a 6. tříd předvedl úžasné kousky z říše hmyzu a vše doprovodil zajímavým výkladem.

Animace 9.CAnimace 9.C

  Snímek 5    

( Upravit záznam )

Ředitelské volno 26.4.2019
přidáno: 24. 4. 2019 15:13, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 24. 4. 2019 15:19 ]

VÃ½sledek obrÃ¡zku pro vykÅ�iÄ�nÃ k 

Dne 26.4.2019 bude na I. stupni ZŠ Nýřany vyhlášeno pro žáky I. stupně ředitelské volno. Důvodem je zápis žáků do I. tříd.

Žáci, kteří se přihlásili do družiny, mají nárok na odběr oběda ( i ti, kteří do družiny pravidelně nedocházejí ).

Žáci, kteří se přihlásili do DDM Nýřany si oběd vyzvednout nemohou.

Děkujeme za pochopení.

( Upravit záznam )

Uklidíme Česko
přidáno: 3. 4. 2019 14:31, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 3. 4. 2019 14:33 ]

V rámci environmentální a ekologické výchovy se naše škola zapojí v pátek 5.4.2019 do celostátního projektu Uklidíme Česko.

Pokud uznáte za vhodné, přineste si v pátek pracovní oděv, případně rukavice. Jednorázové rukavice budou rozdány ve všech třídách.

O výsledcích našeho snažení se podělíme ve fotodokumentaci na našich webových stránkách.

Věříme, že obyvatelé Nýřan ocení snahu učinit naše město a jeho okolí čistější.

( Upravit záznam )

Projekt KREATIV
přidáno: 1. 4. 2019 21:30, autor: Jitka Rambousková

Od března 2019 na naší škole vzniklo Centrum kolegiální podpory projektu KREATIV.
Podrobnější informace najdete na jeho stránkách

( Upravit záznam )

Zápis žáků do 1. tříd
přidáno: 25. 3. 2019 14:52, autor: Eliška HALADOVÁ   [ Aktualizováno 25. 3. 2019 22:25 uživatelem Jitka Rambousková ]

Zápis žáků do 1. tříd proběhne v pátek 26.4. 2019 od 8,00 do 16,00 v pavilonu I. stupně. Zároveň proběhne zápis dětí do školní
družiny.



( Upravit záznam ) | Přílohy:  Vývěska - Zápis 2019.doc

Ponožkový den
přidáno: 21. 3. 2019 14:38, autor: Taťána ROUBALOVÁ   [ aktualizováno 21. 3. 2019 14:42 ]

( Upravit záznam )

Školička
přidáno: 15. 2. 2019 11:05, autor: Eliška HALADOVÁ

Školička pro žáky předškolních tříd začíná v pondělí 4.3., v úterý 5.3. a ve čtvrtek 7.3. 2019. Seznamy přihlášených dětí do

jednotlivých skupin jsou vyvěšeny v mateřských školách. Začátek je vždy v 15,00
 v budově I. stupně základní školy ( růžová budova). Rodiče se mohou zúčastnit prvních dvou lekcí, potom budou děti pracovat jen s
paní učitelkou. S sebou přezůvky a dobrou náladu.
Případné další přihlášky lze řešit v kanceláři školy na telefonu 377 931 661 nebo 377 881 971.

( Upravit záznam )

Vánoční koncert v kostele
přidáno: 18. 1. 2019 15:16, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 18. 1. 2019 15:18 ]

Můžete se podívat na část záznamu.

( Upravit záznam )

Fotíme mikroskopy
přidáno: 15. 1. 2019 6:51, autor: Jitka Rambousková

Malý mikroskop nasazený na mobil dokáže divy!
Žáci 9.C v přírodopise vyfotili sněhové vločky a studovali krystaly a v informatice pak s fotografiemi pracovali dál a dělali "umění".

Vánoční koncert 2018Vánoční koncert 2018



( Upravit záznam )
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Vánoční koncert
přidáno: 19. 12. 2018 14:27, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 19. 12. 2018 14:31 ]

Před vystoupením v kostele si celý koncert pěveckého sboru  vyslechli žáci 6. a 7. tříd. 

 

 
 

( Upravit záznam )

Biologie v 6.A
přidáno: 7. 12. 2018 14:13, autor: Jitka Rambousková

Mikrobiologové a jejich Petriho misky

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

( Upravit záznam )

SKC - Maroko - Špillarovi
přidáno: 6. 11. 2018 22:10, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 6. 11. 2018 22:11 ]

Zase po roce žáci 2. stupně navštívili přednášku manželů Špillarových, tentokrát na téma Maroko. Jednalo se o velký okruh Marokem, který
absolvovali po několikáté. Vynikající fotografie byly doplněné řadou osobních zkušeností a postřehů, srovnáním z cest předchozích a té
poslední. 

 

( Upravit záznam )

100 let výročí republiky
přidáno: 1. 11. 2018 13:27, autor: Zdenek Zeman   [ Aktualizováno 5. 11. 2018 6:37 uživatelem Jitka Rambousková ]

 

Od čtvrtka 25. 10. se naše škola zapojila do oslav stého výročí republiky. Třída 9. A po skupinkách obešla všechny čtvrté až sedmé třídy,
seznámila je s počátky našeho státu i s historií našeho města. Děti si vyzkoušely tance a písně z první republiky, zkusily si
psaní násadkovým perem. Podobný program si připravila třída 7. B pro druhé a třetí třídy. Zároveň děvčata v kuchyňce pro všechny upekla
preclíky a na prvním stupni ochutnali lepenici. V pátek jsme se výročí naší republiky věnovali v jednotlivých ročnících a na závěr žáci celé
školy vytvořili živou vlajku. Atmosféru první republiky dotvořily i paní učitelky a asistentky svým dobovým oblečením. Od pátku také všichni
mohli navštívit výstavu a seznámit se s vývojem republiky a Nýřan v posledních sto letech a prohlédnout si dobové fotografie a věci
zapůjčené od dětí a pracovníků školy.

Doufáme, že si již všichni budeme pamatovat, proč je 28. října státní svátek.

28.říjen 201828.říjen 2018



  

 

 

( Upravit záznam )

Branný den - 29.5.
přidáno: 29. 5. 2018 13:30, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 30. 5. 2018 22:39 ]

V rámci Branného dne se žáci všech ročníků zúčastnili různých programů ve svých třídách i venku. Tradičně jsou podle ročníků tématem
povodně, požáry, zemětřesení a jiná ohrožení. Nejočekávanější byla samozřejmě evakuace školy po simulovaném požáru, zadýmování tento
rok připadlo na budovu 1. stupně. Na seřadiště dorazili všichni včas, škola zmizela v plamenech, ale žáci + třídnice byli zachráněni:)
Neočekávaný byl i proud vody do žáků, většina z nich očividně nehledala úkryt za rohem nebo na hřišti:)
Děkujeme žákům 9. ročníku za pomoc při vedení stanovišť s úkoly pro 1. stupeň.



 



 
Verze pro GDPR:
Zvláštní den - v některém z dnů neznámého měsíce a ruce mi usekněte, kdybych napsal, kterého roku !
V jeden den se v jednom nejmenovaném městě osoby neurčitého věku a pohlaví zúčastnili programů v prostředí naší planety. Edukativně -
behaviorální funkce byly splněny, percepční cíle naplněny. 

 
 

( Upravit záznam )

LVVZ - lyže - fotky

přidáno: 6. 2. 2018 20:27, autor: Zdenek Zeman

přidávám odkaz na fotky  od pana doktora

( Upravit záznam )

Vesmír jednou větou
přidáno: 4. 1. 2018 19:44, autor: Jitka Rambousková

Třídy 6.A a 6.B si připravily krátké povídání o vesmíru.
 

6.B

 

6.A

 
 

( Upravit záznam )

DEN LASKAVOSTI
přidáno: 20. 11. 2017 17:17, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 22. 11. 2017 7:39 ]

Třída 6. C se zapojila do akce Den laskavosti a zorganizovala sbírku 
plyšáků v naší škole. Víte, že děti ze školy darovaly celkem 488 plyšáků?
Podrobnosti najdete na stránce akce Den laskavosti

VesmírVesmír

Vesmír jednou větouVesmír jednou větou



 

( Upravit záznam )

Vietnam - přednáška v SKC
přidáno: 13. 11. 2017 12:34, autor: Zdenek Zeman

V pátek 10.11.2017 žáci 2. stupně navštívili prezentaci o cestování Vietnamem. Manželé Špillarovi přijeli do Nýřan již po několikáté, pořad je vždy velice
obsažný, příjemný a zároveň svižně moderovaný. V 2 hodinovém vystoupení proběhly stovky kvalitních fotografií, včetně místní hudby. Manželé Špillaro
ve Vietnamu putovali dohromady 1,5 měsíce, převážně venkovskými oblastmi. K vidění byly místní plodiny, lidé a jejich zvyky. Pořídil jsem pár fotek na
ukázku - zde.
Po návratu do školy jsme se rozhodli, že na tyto akce budeme chodit vždy 1x ročně.

( Upravit záznam )

Šatny v tělocvičně
přidáno: 7. 11. 2017 20:56, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 7. 11. 2017 20:59 ]

Na naší škole pravidelně probíhá rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor. Během posledních pár let došlo k poměrně

významným a finančně náročným úpravám. Zajímavostí je v tomto ohledu prázdninová rekonstrukce tělocvičny a jejích šaten.
Vzhledem k významu školy v rámci okresu i kraje nás navštěvují významné osobnosti z řad vrcholových sportovců, např.
trenér fotbalové Viktorie Plzeň Pavel Vrba a majitel HC Škoda Plzeň Martin Straka. Po dohodě s ředitelem školy stavební
firma p. Vítka s hrdostí dotvořila konečný design obkladem podlahy a stěn v barvách fotbalové Viktorie i plzeňských
hokejistů. A jako bonbónek na dortu máme unikátní ozdobu - vlastnoruční podpis Pavla Vrby a Martina Straky na zdi, krytý
sklem. Tím se nemůže pochlubit žádná jiná škola nebo organizace !





 
 
 
 
 
( Upravit záznam )
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Sbírka plyšáků
přidáno: 20. 10. 2017 13:07, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 20. 11. 2017 17:17 ]

Oslavte s námi světový Den laskavosti 13.11.2017!
více informací ve videu

P.S. Dodávám fotky od Filipa Basla, nechtěl jsem vybírat někoho ano a druhého, proto všechny najdete zde .

( Upravit záznam )

Rozdělení do 1. tříd 2017/18
přidáno: 29. 8. 2017 20:22, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 29. 8. 2017 20:25 ]

seznamy žáků najdete pod příspěvkem

Laskavec 2017Laskavec 2017
( Upravit záznam ) | Přílohy:  1.A.pdf   1.B.pdf   1.C.pdf

Booktrailery
přidáno: 9. 6. 2017 15:01, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 9. 6. 2017 15:09 ]

Žáci 6.A vytvářeli upoutávky na své oblíbené knížky. Na všechna se podívejte na YouTube 

( Upravit záznam )

Rubikon
přidáno: 5. 6. 2017 12:42, autor: Jitka Rambousková

"Tak jsme vyhráli,” mohlo se radovat 23. května 2017 družstvo růžových, složené z žáků
třídy 9.A - Jan Běl, Radim Vlasák, Adam Christoph, Lukáš Kozel a Ondřej Černovský.
Po velkém úsilí nakonec zvítězili nad ostatními týmy z 8. – 9. ročníku.. Nebylo to vůbec
jednoduché. Soutěž Rubikon je založena na znalostech zákonů, všeobecných
vědomostech, rychlosti a správném rozhodování, pohotovosti, zručnosti, taktice a dobré
spolupráci.   Soutěž se konala ve Středisku volného času Radovánek v Plzni, kam bylo

pozváno z naší školy 10 pětičlených družstev. Všecha družstva bojovala s velkým úsilím a zaslouží velkou pochvalu.Vítězné družs tvo
postupuje do oblastního kola, které se bude konat 22.června v Plzni. Bude soutěžit společně s dalšími vítěznými družstvy 17 škol.
Pojedeme fandit a už nyní držíme palce.  

A.Kabátová

( Upravit záznam )

Trocha zeměpisu
přidáno: 21. 4. 2017 16:27, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 21. 4. 2017 16:28 ]

6.A si téma hydrosféry připravila trochu jinak

Čarodejnice školou povinnéČarodejnice školou povinné



( Upravit záznam )

Lyže 2017 - fotky
přidáno: 13. 3. 2017 20:57, autor: Zdenek Zeman   [ aktualizováno 13. 3. 2017 21:03 ]

Voda, 6.A 2017Voda, 6.A 2017
 



( Upravit záznam ) | Přílohy:  20170223_102636.jpg   20170223_102807.jpg   20170223_102843.jpg  

20170223_102940.jpg   20170223_103131.jpg   20170223_103202.jpg

Rákosníčkovo hřiště
přidáno: 2. 2. 2017 22:01, autor: Jitka Rambousková

Hlasujte pro hřiště v Nýřanech na této stránce:

https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/hlasovani/plzensky-kraj/  

můžete pak přidat ještě jeden hlas při hlasování z facebooku.

Opakovaná hlasování jsou nepřípustná.

Chce to odpověď na otázku, kdy se narodil výtvarník Zdeněk Smetana

26. července 1925  

Po odeslání hlasu Vám ještě přijde potvrzovací mail, na který je nutné kliknout.

!! KAŽDÝ !! den hlasujte !! – 1x na Lidl.cz a 1x na FB

( Upravit záznam )

Zkoušíme Ozoboty
přidáno: 5. 1. 2017 20:13, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 13. 1. 2017 19:59 ]

Na hodinách informatiky od 5. po 9. třídu začínáme využívat Ozoboty - malé programovatelné roboty.
Začínáme s papírem a fixem

Ozoboti útočíOzoboti útočí



( Upravit záznam )

Hodiny kódu
přidáno: 26. 10. 2016 9:00, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 26. 10. 2016 9:03 ]

Naprogramovat si vlastní hru Flappy Bird vyzkoušeli žáci 9.B a 9.C. Za úspěšné splnění získali certifikát.

Jejich hry si můžete zahrát taky.

ozobotozobot

( Upravit záznam )

9.A v Centru robotiky
přidáno: 25. 10. 2016 17:14, autor: Jitka Rambousková

Žáci 9.A navštívili Centrum robotiky a seznámili se s 3D modelováním a programováním robotů z Lega. Můžete se
podívat na video.

Nezobrazuje se vám tato stránka správně? Jděte na naši diagnostickou
stránku a zjistěte, v čem je problém.

JITKA RAMBOUSKOVÁ 4 ROKY


 Klonovat

 Sdílet



2016/17 The Hour of Code
9.B 2016/17

Zkuste si různé Flappy Bird.

Zkuste si různé Flappy Bird.







https://studio.code.org/c/274655244



Centrum RobotikyCentrum Robotiky



( Upravit záznam )
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Ze života školy
 

 Přihlásit se k odběru příspěvků

Vaše rozepsané příspěvky: Záznam bez nadpisu

Rozdělení žáků 1. tříd - šk. rok 2016/17
přidáno: 23. 8. 2016 11:59, autor: Eliška HALADOVÁ

Školní rok 2016/17 začíná ve čtvrtek 1. září. Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni před budovou 1.
stupně, následuje rozdělení do tříd a představení třídních učitelek. Po krátké návštěvě třídy odchod ze školy v
8.30 hod. Ostatní žáci budou přivítáni svými třídními učitelkami ve třídách. Odchod ze školy po první vyučovací
hodině.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  1.A - 2016.doc   1.B - 2016.doc   1.C - 2016.doc

Rozloučení s deváťáky 2016
přidáno: 1. 7. 2016 19:09, autor: Jitka Rambousková

Fotografie ze slavnostního rozloučení najdete na webu  https://drive.google.com  
Děkujeme Radku Zemanovi za jejich pořízení!
 

 

 

 
 

( Upravit záznam )

Lyžařský výcvik 2017



přidáno: 30. 5. 2016 9:46, autor: Jitka Rambousková   [ Aktualizováno 3. 1. 2017 12:31 uživatelem Zdenek Zeman ]

Lyžařský výcvik pro žáky sedmých tříd ve školním roce 2016/17 proběhne od 19. do 24. února 2017. Níže jsou
připojené dokumenty nutné pro vyplnění. 

( Upravit záznam ) | Přílohy:  Doporučený seznam věcí na LVVZ.doc   Potvrzení o bezinfekčnosti.doc   souhlas s
ošetřením.doc   zdravotni_zpusobilost (3).doc

7.A filmuje
přidáno: 4. 5. 2016 7:03, autor: Jitka Rambousková   [ Aktualizováno 26. 5. 2016 13:10 uživatelem Stránky .ZŠ ]

Třída 7.A připravila upoutávky na filmy slavné i zcela neznámé
 

View full version on Tackk
Create your own customized Tackk page

 
 
 

 
 

( Upravit záznam )

Dotazník do OV
přidáno: 15. 4. 2016 12:00, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 15. 4. 2016 12:01 ]

Pro zájemce - náhled dotazníku

( Upravit záznam ) | Přílohy:  Dotazník.pdf

Testy žáků 5.tříd do matematické třídy
přidáno: 17. 3. 2016 8:17, autor: Neznámý uživatel

1.test žáků 5. tříd pro výběr do matematické třídy bude 12.4.2016 od 7,45 hodin v ZŠ Nýřany, 2.test proběhne
26.4.2016.

( Upravit záznam )

DLD 2015
přidáno: 23. 2. 2016 12:46, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 23. 2. 2016 20:22 ]

I letos jsme se zúčastnili Digital Learning Day 2015. Na záznam závěrečného setkání
všech škol z Čech i Slovenska, včetně našeho vystoupení (od 16:10) se můžete podívat
na YT.
Moc bych chtěla poděkovat Aničce, Veronice a Petrovi ze VII.A, kteří tak skvěle
představili práce z naší školy.



 
A ještě naše prezentace s  odkazy na všechny práce

( Upravit záznam )

Zápis do 1.třídy
přidáno: 20. 1. 2016 14:52, autor: Miriam VOLFOVÁ

V pátek 29.1.2016 se uskuteční zápis do 1.tříd v době  od 8.00 do 16.00 hodin v budově 1.stupně ZŠ.
Bližší informace v příloze.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  Vývěska - Zápis.doc

Nové vybavení dílen
přidáno: 22. 12. 2015 11:05, autor: Zdenek Zeman

GEG Učte s námi: 5. český Digital Learning Day 2016GEG Učte s námi: 5. český Digital Learning Day 2016

DLD2016

JR By J. R.
Feb. 23, 2016

Present

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of
cookies on your device to enhance site navigation, analyze site
usage, and assist in our marketing efforts.

Cookies Settings

Reject All

Accept All Cookies

V tomto školním roce získala naše škola z programu ESF – Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni
základní školy dotace na vybavení školních dílen. Zakoupili jsme nové pracovní stoly, sady nářadí a stavebnice
MERKUR, pomocí kterých budou své technické dovednosti rozvíjet.

 

 

 

( Upravit záznam )

Tablety na naší škole
přidáno: 18. 12. 2015 19:54, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 18. 12. 2015 21:02 ]

Rozšířili jsme ICT vybaveni o mobilní tabletovou učebnu.
Můžete se podívat na krátká videa, jak s nimi pracují žáci některých tříd - řada z nich úplně poprvé.
 



1.B si je vyzkoušela při mikulášské matematice.

 
 
6.A si připravovala ilustrace ke svým článkům na blogu.

 
Část 9.A je použila pro opakování dějepisu.

 

1.B a iPady - poprvé1.B a iPady - poprvé

6A - ilustrace6A - ilustrace

9A - dějepis9A - dějepis

 
 

( Upravit záznam )
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Ze života školy

 Přihlásit se k odběru příspěvků

Vaše rozepsané příspěvky: Záznam bez nadpisu

Pohádka O Popelce
přidáno: 7. 12. 2015 22:02, autor: Miriam VOLFOVÁ   [ aktualizováno 7. 12. 2015 22:25 ]

Žáci ze 4.B společně s paní učitelkou Daleckou nacvičili pohádku O Popelce a zahráli nám jí.
Děkujeme za hezký zážitek.       Žáci z 1.B

Na videu se můžete podívat, jak se pohádka dětem líbila.

Video YouTube

( Upravit záznam )

Informace k LVVZ
přidáno: 2. 12. 2015 9:41, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 2. 12. 2015 11:31 ]

Informace k LVVZ a dokumenty ke stažení  .
Dokumenty je nutné vytisknout, vyplnit a odevzdat p. uč. Bittnerové v týdnu od 4.-8.1.2016.
Žáci, kteří si budou půjčovat lyžařské vybavení až na místě, přinesou do 18.12.2015 svoji
aktuální výšku, váhu a velikost bot.

( Upravit záznam )

O PopelceO Popelce

Změna termínu LVVZ
přidáno: 11. 11. 2015 14:21, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 11. 11. 2015 14:22 ]

Pozor - změna termínu LVVZ !
Upozorňujeme Vás na změnu termínu lyžařského výcviku. Bude se konat
ve dnech 10. - 15.1. 2016. Ke změně došlo z důvodu kapacity ubytování.

( Upravit záznam )

9.A v Židovském muzeu
přidáno: 24. 9. 2015 20:53, autor: Jitka Rambousková

Na workshop Hanin kufřík se do Židovského muzea v Praze vypravila 9.A. 
Nejdříve se seznámili s osudem Hany Brady a dalších dětí. Po prezentaci výsledků bádání
následovala mimořádná beseda s paní R. Blechovou, která přežila Terezín. Celý čtyřhodinový
program završila návštěva Staronové a Pinkasovy synagogy a starého hřbitova.¨



( Upravit záznam )

Obnova ICT pokračuje
přidáno: 14. 9. 2015 21:17, autor: Stránky .ZŠ

Nový hardware je již i v učebně na 2.stupni - 25 žákovských stanic s Windows 10.
Také byl obměněn a doplněn hardware ve třídách.

( Upravit záznam )

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
přidáno: 25. 8. 2015 17:34, autor: Eliška HALADOVÁ   [ aktualizováno 26. 8. 2015 10:30 ]

Slavnostní zahájení nového školního roku pro prvňáčky proběhne v úterý 1.9. 2015 před
budovou I. stupně ZŠ s tímto programem:

7,45 - slavnostní přivítání žáků ředitelem školy a zástupcem MÚ Nýřany
7,55 - rozdělení žáků do tříd a předání drobného dárku 
8,15 - společný odchod do tříd, rodiče jsou samozřejmě vítáni
8,30 - ukončení prvního školního dne

Ostatní žáci vyšších ročníků jdou po otevření školy do svých tříd již bez rodičů. Ukončení po
1. vyučovací hodině - 8,25.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  1.A - 2015.doc   1.B - 2015.doc   1.C - 2015.doc   1.D -
2015.doc   Pomůcky do 1. třídy.doc

Obnova ICT
přidáno: 10. 6. 2015 20:12, autor: Jitka Rambousková

Zahájili jsme obnovu vybavení ICT. První na řadu přišla počítačová učebna na 1. stupni.

( Upravit záznam )

Mistrovství světa v ledním hokeji 2015
přidáno: 28. 5. 2015 21:41, autor: Taťána ROUBALOVÁ

Naše škola se zapojila do projektu organizátorů MS v ledním hokeji 2015 v Praze "Vstupenky
do škol". 12. května se 2 žákyně 7. A a 24 žáků 2. B vydalo do O2 areny na hokejový zápas
Lotyšsko - Francie. Na fotky a videa se můžete podívat zde .

( Upravit záznam )

Animace 6.B
přidáno: 20. 4. 2015 20:15, autor: Jitka Rambousková

Lego si rozpohybovala v hodině informatiky i 6.B



( Upravit záznam )

DLD 2015
přidáno: 13. 3. 2015 11:43, autor: Jitka Rambousková

Letošního ročníku Digital Learning Day 2015 se zúčastnila třída 7.A. Tématem byla
technika a sedmáci pracovali na tématu již od září.

Záznam prezentace všech zúčastněných škol najdete v události na Google+ .
Protože se termín "trefil" do jarních prázdnin, tak si sedmáci svou prezentaci připravili
předem. 

Lego 6BLego 6B

 

( Upravit záznam )

DLD 2015DLD 2015
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Vaše rozepsané příspěvky: Záznam bez nadpisu

Recitační soutěž
přidáno: 5. 3. 2015 16:16, autor: Miriam VOLFOVÁ   [ Aktualizováno 2. 12. 2015 9:42 uživatelem Jitka
Rambousková ]

Dne 5.3. 2015 se konala recitační soutěž žáků čtvrtých a pátých tříd. 
Do okresního kola postupují 
Adéla Gajdošová z V.A  - 1.místo
Kristýna Šafandová ze IV. A - 2. místo
Nikola  Egrová z V. C.   - 3.místo
Jan Malát z V.C - 4. místo

Všem zúčastněným děkujeme za pěkný přednes a postupujícím držíme palce .

( Upravit záznam ) | Přílohy:  image.jpg

Bubenický koncert
přidáno: 3. 3. 2015 17:14, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 3. 3. 2015 18:29 ]

Dnes 3.3.2015 jsme byli na koncertě Jumping Drums. 
A bubnovalo se! Podívejte se na video.

( Upravit záznam )

ŠKOLIČKA
přidáno: 7. 1. 2015 11:50, autor: Eliška HALADOVÁ

Projekt ŠKOLIČKA bude zahájen v úterý 13.1. - skupina 1,2,3, ve středu 14.1. - skupina 4 a
5, ve čtvrtek 15.1. - skupina 6 a 7. Rozpis do jednotlivých skupin byl předán do mateřských
škol. Výuka začíná vždy v 16,00 v růžové budově I. stupně. S sebou si účastníci přinesou
přezůvky a vyčkají příchodu vyučující vždy před budovou školy.

( Upravit záznam )

Zápis do 1. tříd
přidáno: 7. 1. 2015 11:42, autor: Eliška HALADOVÁ

V pátek 30.ledna 2015 proběhne od 8,00 do 16,00  zápis žáků do prvních tříd, zároveň
probíhá zápis do školní družiny pro žáky 1. tříd.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  Vývěska - Zápis.doc

Maškarní pro děti
přidáno: 18. 12. 2014 17:52, autor: Stránky .ZŠ



Maškarní je letos ve stylu western.

( Upravit záznam )

Ples SRPDŠ
přidáno: 18. 12. 2014 17:51, autor: Stránky .ZŠ

( Upravit záznam )

Tradiční předvánoční trhy
přidáno: 4. 12. 2014 13:22, autor: Jana BICANOVÁ   [ aktualizováno 4. 12. 2014 13:25 ]

28. listopadu se na našem náměstí uskutečnil tradiční předvánoční trh. Mohli jste zde
nakoupit výrobky dětí ze základní školy, družiny, mateřských škol a DDM. 
Od tří hodin vystoupili se svým programem žáci a učitelé základní školy, soubory základní
umělecké školy a na závěr jsme se poslechli vystoupení skupiny Žalman. Poté nás čekalo
tradiční rozsvícení vániočního stromku a ohňostroj.

( Upravit záznam )

Video z lampionového průvodu
přidáno: 26. 11. 2014 10:02, autor: Jana BICANOVÁ   [ aktualizováno 4. 12. 2014 13:23 ]



( Upravit záznam )

Lampionový průvod
přidáno: 4. 11. 2014 19:18, autor: Stránky .ZŠ   [ aktualizováno 4. 11. 2014 19:19 ]

pořádá SRPDŠ 17.11.2014 od 17:30

( Upravit záznam )

Photonics Explorer
přidáno: 21. 10. 2014 12:01, autor: Jitka Rambousková

Naše škola je zapojena v projektu Photonics Explorer.
Bližší informace o něm najdete na http://laser.zcu.cz/



( Upravit záznam )
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3D od 6. tříd
přidáno: 6. 10. 2014 12:03, autor: Jitka Rambousková   [ Aktualizováno 4. 11. 2014 19:16 uživatelem Stránky
.ZŠ ]

Created with Padlet

archive

Tento padlet je archivován!
Pokud chcete získat přístup k padletu, jeho vlastník jej musí odebrat z archivu.

Created with Padlet

Not found

Nezobrazuje se vám tato stránka správně? Jděte na naši diagnostickou
stránku a zjistěte, v čem je problém.

JITKA RAMBOUSKOVÁ  +  223 ROKY


 Klonovat

 Sdílet



3D od 6.B
Co se nám povedlo.

Kristýna

Kristýna









Created with Padlet

( Upravit záznam )

Natáčení České televize
přidáno: 9. 9. 2014 19:05, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 11. 9. 2014 7:40 ]

Česká televize si vybrala třídu 8.A na natáčení reportáže o vyučování, kdy se využívá mobil.
V úterý 9.9.2014 na hodinu matematiky přijel redaktor Ivan Lukáč s kameramanem a my
jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak takové natáčení probíhá. Někteří si nechali
natáčet svou práci v hodině, někteří poskytli rozhovor. Rozhodně to pro všechny byla
zajímavá zkušenost. 

A výsledek hodinového natáčení?

( Upravit záznam )

Zebra se za tebe nerozhlédne
přidáno: 5. 9. 2014 16:48, autor: Stránky .ZŠ   [ Aktualizováno 9. 9. 2014 8:17 uživatelem Zdenek Zeman ]

To je akce Policie ČR pro základní školy, která ve čtvrtek 4.9.
2014 proběhla na naší škole. Akce začínala hned ráno před
školou, kde příslušníci Policie ČR sledovali, jak naši žáci využívají
přechody pro chodce a dodržují dopravní předpisy pro chodce.

Následovala práce se žáky 2.tříd. Na hřišti za budovou školy
proběhla beseda a ukázka vybavení služebního auta, žáci mohli
vidět výstroj příslušníka policie a samozřejmě se seznámili s
pravidly správné chůze do školy, což je pro začátek školního roku
vždy aktuální. 



( Upravit záznam )

Ovoce do škol
přidáno: 1. 9. 2014 16:40, autor: Eliška HALADOVÁ

Od září 2012 je naše základní škola zapojena do projektu Ovoce do škol. V rámci

projektu dostávají všichni žáci 1. stupně jednou týdně zdarma čerstvé ovoce nebo

zeleninu. I ve školním roce 2014/2015 budeme ovoce dostávat. Distribučním dnem pro naši
školu bude vždy středa. První závoz je ve středu 10.9.Další informace o projektu naleznete
na www:http:www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

( Upravit záznam )

Židovské muzeum
přidáno: 24. 6. 2014 19:18, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 24. 6. 2014 19:23 ]

Také 8.A letos navštívila Židovské muzeum v Praze. Žáci se zúčastnili se workshopu o
zvycích a běžném životě Židů, kde sehráli i průběh svatby. Pak si s průvodkyní prohlédli
alespoň část židovského města, hlavně Staronovou a Pinkasovu synagogu a také starý
židovský hřbitov.



  Otevřít 8A_24.6.2014

( Upravit záznam )

„Nad námi je žralok!“
přidáno: 20. 6. 2014 12:53, autor: Alena KABÁTOVÁ   [ aktualizováno 20. 6. 2014 13:02 ]

Přesně tato věta zazněla po vstupu do
jedné z budov SOUE Plzeň, kde se 10.
června 2014 konal „Den s fyzikou“. Mimo
toho, že tam byly vystaveny zajímavé
přístroje a konaly se pokusy, se nad námi
vznášel i žralok naplněný heliem. Ale
nebudeme řešit žraloka, když jsme přeci
přijeli objevovat kouzla fyziky, která
může být – jak se ukázalo, i zábavná.

Hned po příjezdu se všichni účastníci
rozdělili na několik skupin a jedna po
druhé chodily ke stanovištím různých

fyziků. Od milé slečny, jež nám ukazovala, jak fungují paprsky v dalekohledu, až po

  Snímek 1    

automatický rejžák, kde jste jen spustili vrtulku a ani jste se nemuseli namáhat drhnout
podlahu. Avšak největší úspěch sklidily pokusy s dusíkem, kterým jsme si zmrazili růži, a ta
se pak rozdrolila na prach, anebo gumového Šmoulu, jehož by už nebylo možné sníst. Pan
fyzik nám z dusíku a z dalších tajných receptur připravil dokonce i zmrzlinu tzv. Kometu.
Samozřejmě jsme se po ní vrhli i my z Nýřan (Daniel Trkovský, Jiří Patera, Jan Vítovec, Lucie
Ferdová a Denisa Julie Neumannová) a musíme uznat, že byla vážně dobrá!

Jen co odbyla devátá hodina, na pódium přišel sympatický moderátor Petr Jančařík, který nás
provázel po zbytek dne. Mezitím měl povídání o tom „Proč by měl učitel umět mluvit“.
Pronesl mnoho vlídných slov a dokázal vykouzlit úsměv na tváři celého publika, jež ho
zaujatě poslouchalo. Po vřelém potlesku se přesunul zpět do haly a zahájil slavnostní
vyhlášení vítězů krajského kola Fyzikální a astronomické olympiády. Dorazil předseda ÚK
Fyzikální olympiády prof. RNDr. Ivo Volf CSc., jenž svými slovy ocenil práci mladých fyziků a
astronomů, úspěšných řešitelů zapeklitých příkladů. Na řadu se dostala i členka plzeňské
opery Mgr. Jana Hoffmannová, ta všechny diváky nadchla svým úžasným vystoupením.
Potlesk sklizen, nyní už je čas na přebírání cen! První místo v kategorii E získal Jiří Patera,
žák matematické třídy 9.A naší ZŠ, jehož připravovala paní učitelka Alena Kabátová! Je těžké
posoudit, kdo měl větší radost – zda paní učitelka, že má tak chytrého žáka, anebo Jiří, že ho
učitelka tak ochotně připravovala a on vyhrál. Navíc si potřásl rukou s významnými hosty,
mezi něž patří např. rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilona Mauritzová,
Ph.D. a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.

Vyhlášení končí, hosté pronášejí závěrečná slova a výherci se těší domů, až budou rodičům
vyprávět své zážitky a dojmy.

A nám na závěr nezbývá než zkonstatovat, že by nás ani ve snu nenapadlo, jak může být
fyzika zábavná!

Autoři článku: Denisa Julie Neumannová a Lucie Ferdová





( Upravit záznam )

50 let od otevření nové školy v Nýřanech
přidáno: 11. 6. 2014 11:59, autor: Zdenek Zeman   [ Aktualizováno 14. 6. 2014 21:01 uživatelem Stránky .ZŠ ]

Základní škola Nýřany oslavila své výročí.

Podle historických pramenů vycházejících ze školních kronik byl ve školním roce 1963
-1964 otevřen a zprovozněn zcela nový školní komplex budov pro základní školu. Padesát
let existence je dlouhá historie, kdy touto školou prošel velký počet žáků a stejně tak
zaměstnanců. Proto současná škola připravila pro své bývalé zaměstnance, ale i pro příchozí
občany akci, která měla alespoň trochu přiblížit historii padesáti let existence školy a
zároveň měla dát nahlédnout i do současného dění ve škole.

Dne 30.5. 2014 proběhl den otevřených dveří, kdy mohli příchozí navštívit školu v době
běžného vyučování a nahlédnout do výuky ve třídách. 31.5.2014 pak proběhla oslava ve
školní budově za přítomnosti bývalých zaměstnanců i veřejnosti. Byla připravena výstava
fotografií z historie i současnosti. Byly promítány filmy s tématikou historie školy v
Nýřanech, které natočil dětský filmový kroužek FiDiTvo a zároveň střihový film s rozhovory
pamětníků.

Potěšilo nás, že o akci byl mezi občany Nýřan značný zájem.

Všem, kteří oslavu navštívili, Základní škola a Mateřská škola Nýřany děkuje. Zároveň velmi
děkujeme všem, kteří se na přípravách a průběhu oslav podíleli.

  Otevřít dokument

( Upravit záznam ) | Přílohy:  P5310013.JPG   P5310014.JPG   P5310026.JPG  

P5310030.JPG   P5310044.JPG

Video o škole
přidáno: 3. 6. 2014 20:40, autor: Jitka Rambousková   [ Aktualizováno 3. 6. 2014 21:34 uživatelem Stránky .ZŠ
]

  Snímek 1    

( Upravit záznam )

Výlet 7.A a 7.C
přidáno: 29. 5. 2014 20:39, autor: Jitka Rambousková

Výlet na Šumavu byl plný vody v různých podobách a úžasných výhledů.

ZŠ a MŠ NýřanyZŠ a MŠ Nýřany



( Upravit záznam )

Pro slepičí kvoč
přidáno: 23. 5. 2014 9:22, autor: Jitka Rambousková

Žáci 6.B a 6.C jako závěr práce v informatice společně tvořili své weby. Na výsledek se
můžete podívat na http://slepice6b.blogspot.cz/ .

( Upravit záznam )
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Ze života školy

 Přihlásit se k odběru příspěvků

Vaše rozepsané příspěvky: Záznam bez nadpisu

Projekt Umělecké styly
přidáno: 11. 4. 2014 15:32, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 16. 5. 2014 14:58 ]

Výsledky práce z hodin občanské výchovy + dějepisu + informatiky. 
Příprava a sběr informací se uskutečnil na počítačích v prostředí sdílených Google Dokumentů. 
Natáčení a střih videa pak proběhl na iPadu.

RenesanceRenesance

BarokoBaroko

KlasicismusKlasicismus

( Upravit záznam )

Virtuální návštěva Tábora
přidáno: 28. 3. 2014 14:06, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 29. 3. 2014 15:01 ]

V pátek 28.3. jsme v 7.A, spolu s třídou ze ZŠ Staňkov, na 20 minut navštívili  město Tábor. Provedl nás pan Bohuslav Hora prostřednictvím
svého mobilu a služby Google Hangout. 
A teď zbývá jen vyrazit a prohlédnout si vše "na živo" 

( Upravit záznam )

Recitační soutěž
přidáno: 14. 3. 2014 21:43, autor: Hana SEDLÁKOVÁ

Ve středu 12.3.2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže druhých a třetích tříd. Všichni žáci přednášeli velice pěkně, a tak bylo těžké
vybrat ty nejlepší. Do okresního kola postoupily tyto žákyně: z 1. místa Kristýna Šafandová (3.A), z 2. místa Nela Pittrová (3.A) a ze 3. místa
Klára Srbová (2.B). Mnoho úspěchů v dalších kolech!!!

Virtuální prohlídka města TáboraVirtuální prohlídka města Tábora



( Upravit záznam ) | Přílohy:  P1200074.JPG

Recitační soutěž
přidáno: 14. 3. 2014 9:52, autor: Miriam VOLFOVÁ   [ aktualizováno 14. 3. 2014 11:13 ]

Ve čtvrtek 13.3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 4.a 5.tříd. Zúčastnilo se 12 žáků ze tříd 4.A, 4.C, 5.A a 5.B. Do okresního kola,
které proběhne 19.3.,postoupili žáci Adélka Gajdošová ze 4.A, Jaroslava Pavlíčková a Jan Malát ze 4.C,Barbora Nuzíková z 5.A a Anna 
Kinkorová z 5.B. 
DRŽÍME PALCE!

( Upravit záznam )

Návštěva Ruského centra
přidáno: 13. 3. 2014 19:29, autor: Stanislava FENCLOVÁ   [ aktualizováno 20. 3. 2014 20:10 ]

Dne 28.2.2014 se žáci 9.A, kteří se učí již třetím rokem ruský jazyk, vydali do Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni. Exkurze
proběhla na pozvání ředitelky pí. Klausové, která nás seznámila se vznikem centra za podpory ruské strany. Žáci si prohlédli knihovnu,
vyzkoušeli si psaní na interaktivní tabuli i na počítači pomocí ruské klávesnice, zhlédli přehlídku ruských televizních programů a procvičili si
své jazykové dovednosti v komunikaci s paní ředitelkou. Exkurze se všem moc líbila, bylo to příjemně strávené dopoledne.

( Upravit záznam )

WebRangers
přidáno: 4. 3. 2014 13:37, autor: Jitka Rambousková   [ aktualizováno 4. 3. 2014 13:39 ]

Anička Kvapilíková ze 7.A se zapojila do hnutí Web Rangers , kterou celosvětově organizuje společnost Google. Cílem hnutí je posílit vědomí
o bezpečném chování na internetu. 
Nejdříve se zúčastnila v pražském sídle Googlu sobotního celodenního semináře a pak připravovala vlastní projekt. Před jarními prázdninami
již ve dvou třídách besedovala nad připravenou prezentací na několik témat k bezpečnému chování na internetu. A rozhodně zaujala!

( Upravit záznam )

Divadelní představení Tři mušketýři
přidáno: 12. 2. 2014 19:08, autor: Radka KVAPILÍKOVÁ

         V úterý 21. 1. 2014 jsme navštívili divadlo Alfa a zhlédli  představení Tři mušketýři podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase.
Scéna "maňáskové grotesky" nás naprosto nadchla a stejně tak i samotné zpracování románu. Velmi vtipně propojený "smskový" text byl
obohacen písničkami s živým doprovodem harmoniky a bicích. 
         Tato inscenace má na svém kontě 21 cen a dvě nominace z tuzemských i zahraničních divadelních přehlídek.

( Upravit záznam )

Na červeném koberci
přidáno: 10. 2. 2014 8:42, autor: Neznámý uživatel

Červený koberec, fotografování, rozhovory, skvělé filmy, raut…. Tak to bylo Jufinale v Selbu – filmová přehlídka mládežnických filmů
23.11.2013. 
Kino zevnitř vypadalo nádherně a němečtí přátelé nás mile přivítali. A teď honem do kinosálu. 

Zhasla světla, diváci se usadili a na scénu přišly filmy. Soutěžilo zde 46 českých i německých filmů rozdělených do 12 bloků. Všichni jsme
pozorně sledovali plátno a snažili se alespoň něco pochopit, protože u německých filmů zpočátku nebyly titulky. Mezi snímky byly krátké
přestávky, kdy nás přívětiví moderátoři seznámili s tím, co nás čeká dále, a pak šup znovu nabírat zkušenosti z ostatních filmů. Němečtí
sousedé uhodli, že se nám nebude chtít celou dobu sedět jen v kinosále, a proto si pro nás připravili workshop s animacemi a něco o práci v
rádiu – jak to vypadá a jak to tam vlastně chodí. Mezi snímky jsme mohli vidět amatérské či trochu profesionálnější hrané filmy, dokumenty
anebo animace. V pohodlných křeslech kina jsme sledovali ostatní úžasné práce, které nás dokázaly rozplakat, rozesmát ale i uspat. A jelikož
se zde sešli různí autoři, nesměla s nimi chybět fotka a rozhovor. 

Před promítáním naší hlavní práce „Hasiči – 130 let SDH Nýřany“ jsme se potřebovali trochu rozptýlit a zbavit se nervozity - a kde jinde než na

WebRangersWebRangers



dětském hřišti, které mimochodem zůstalo i po našem zásahu překvapivě zdravé… 

Po návratu do kina, jsme jako opravdové filmové hvězdy neunikli rozhovorům a focení na červeném koberci, ale poté už jsme se museli
přesunout do sálu, abychom nezmeškali naše očekávané promítání. Všechno dopadlo dobře a my si při titulcích broukali závěrečnou písničku. 

A teď to nejdůležitější na celém „JuFinale“. Dámy a pánové, usaďte se a poslouchejte: „Cenu Hlas publika získává Filmová a divadelní tvorba
Nýřany s filmem Hasiči a získávají cenu z pravého porcelánu!“ rozeznělo se. Sen? Kdepak. „A teď už jen dostat Oscara a jsem spokojená,“
prohlásila jedna z našich ‚herečekʻ. Napětí stoupá a za chvíli se ozve, že film Jany Pittrové získává zvláštní ocenění za svou originalitu a film
Hasiči získává cenu za „Nejlepší film“!

Vyhlášeno, odgratulováno a teď na raut, na který někteří hladovci čekali celý den. Jedenáctá hodina odbyla a to neznamená nic jiného, než
podniknout cestu zpátky domů. Najezení, unavení a plní skvělých zážitků jsme se naložili do autobusu a já jen přemýšlela: „jestlipak je naše
herečka s Oscarem spokojená?“ 

Napsaly: Denisa Neumannová, Dagmar Kozlová a Lucie Ferdová

( Upravit záznam )

Plavecký výcvik 2.A
přidáno: 9. 2. 2014 17:17, autor: Pavla TRKOVSKÁ

Máme první lekci za sebou a vody se nebojíme.

( Upravit záznam )

Plavání 3. tříd
přidáno: 9. 2. 2014 16:44, autor: Karin KRÁLOVÁ

Letos opět žáci 3. tříd začali jezdit každý pátek na plavecký výcvik na Bazén Lochotín v Plzni. Třeťáci po loňském výcviku už vědí, co je čeká a
moc se těší. Mnozí z nich již plavat umí a ostatní se to jistě letos naučí. Tak jim držme palce! 

( Upravit záznam )
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LVVZ 7. tříd
přidáno: 5. 2. 2014 12:40, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 5. 2. 2014 12:58 ]

Od neděle 16.2. do pátku 21.2.2014 pojedou žáci 7. tříd na LVVZ do Železé Rudy. Vedoucí
této akce je paní učitelka Lenka Bittnerová.

( Upravit záznam )

Vysvědčení ve II.C
přidáno: 4. 2. 2014 20:34, autor: Martina ŠTENGLOVÁ

Ve čtvrtek 30.1. jsme si rozdali pololetní vysvědčení. Byly to většinou jedničky, takže z něho
měly děti radost a mohly si užít pololetní prázdniny.

( Upravit záznam ) | Přílohy:  P1050199.JPG

Ukázkový den v Kralovicích
přidáno: 3. 2. 2014 12:48, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 4. 2. 2014 13:29 ]

Dne 22.1. 2014 se žáci 9.B zúčastnili ukázkového dne v Kralovicích, který uspořádala
Hospodářská komora Plzeňského kraje na podporu technického vzdělávání.

( Upravit záznam )

Zapojení v projektu IN-Generation
přidáno: 27. 1. 2014 19:19, autor: Jitka Rambousková   [ Aktualizováno 29. 1. 2014 14:01 uživatelem Jiří
LORITZ ]

Naše škola se zapojila do pilotního projektu IN-generation. Žáci v 5. a 6. třídách se blíže
seznámili s problematikou bezpečnosti na internetu.

( Upravit záznam )

Mobil ve výuce
přidáno: 25. 1. 2014 21:32, autor: Jitka Rambousková

Žáci VII.A si vyzkoušeli, co všechno umí jejich mobily a jak je mohou využít i ve výuce. Na své
chytré mobily a tablety si nahráli aplikaci Animoby  a vyzkoušeli si, jak vysvětlit příklady do
matematiky. A zjistili, že to není nic jednoduchého.

( Upravit záznam )

Žáci III.C pro předškoláky
přidáno: 22. 1. 2014 19:05, autor: Hana SEDLÁKOVÁ   [ aktualizováno 22. 1. 2014 19:15 ]

Ve dnech 30. a 31. ledna 2014 proběhne zápis do prvních tříd. Každý rok vytváří žáci
prvního stupně dárky pro předškoláky. Toto jsou výrobky žáků III.C. Doufáme, že se budou
budoucím prvňáčkům líbit. 



( Upravit záznam ) | Přílohy:  P1190961.JPG

Divadelní představení "Čert tě vem !"
přidáno: 21. 1. 2014 21:20, autor: Miriam VOLFOVÁ   [ aktualizováno 26. 1. 2014 18:23 ]

Dne 20. ledna 2014 jsme zhlédli divadelní představení v divadle Alfa  Čert tě vem! - sedm
slabostí, sedm hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví  –  sedm příběhů k poučení i pro
zasmání nás opravdu pobavilo a moc děkujeme oběma hercům M.Jelínkové a P.Borovskému 
za výborné herecké výkony.      

žáci 4.A

( Upravit záznam )

Netiketa
přidáno: 12. 12. 2013 21:33, autor: Jitka Rambousková

Práce 6.A na téma Netiketa na síti inspirované projektem IN-Generation

( Upravit záznam )

projekt IN - Generation
přidáno: 12. 12. 2013 21:26, autor: Stránky .ZŠ

Projekt IN-Generation  je celorepublikový projekt zaměřující se na vzdělávání žáků základních škol,

jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti.  Jde zejména o témata: digitální svět kolem

nás, online identity, komunikace v online prostředí, efektivní vyhledávání na internetu, zodpovědné a

etické chování na internetu a bezpečnost na internetu. 

Naše škola se ho zúčastňuje jako pilotní škola.

Clipped from: www.in-generation.com  ( share this clip )

( Upravit záznam )

Digital Learning Day 2013
přidáno: 12. 12. 2013 21:16, autor: Stránky .ZŠ

Opět jsme se zúčastnili na akci Digital Learning Day, kterou pořádá GEG Učte s námi.
Letos předvádělo své práce 5 škol a téma bylo zaměřeno na pomůcky ve škole. My jsem
vytvářeli podklady do zeměpisu. Prezentaci všech škol můžete shlédnout na videu a zjisit, co
vše je možné ve škole dělat a jak nám počítače mohou pomáhat při výuce. 



( Upravit záznam )

GEG Učte s námi: Digital Learning Day podzim 20GEG Učte s námi: Digital Learning Day podzim 20……
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