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Výměna oken se přesouvá na jižní stranu budovy
Výměna oken probíhá zatím
podle plánu. Práce jsou v současnosti asi v polovině, dokončení je
plánováno na květen. Výuky se stavební práce dotýkají jen minimálně,
tvrdí ředitel Stránský.

Zatím byla vyměněna okna
chodeb na západní straně. Žáci proto museli využívat pouze centrální
schodiště a dočasně byl upraven
evakuační plán školy. V této části
budovy jsou práce již hotové. Ode
dneška mohou žáci používat západní schodiště, chodby i přilehlé
toalety.
Práce na jižní straně budovy
zač-nou ve ve 2. poschodí v kmenových třídách 3.B, 4.A a 4.B. Třídní učitelky těchto tříd se postarají o
to, aby třídy byly uklizené a nedo-

šlo k žádnému poškození věcí. „Instrukce třídním učitelkám jsem již
dal minulý týden,“ říká Stránský.
„Úklidu třídy věnují první vyučovací hodinu.“ Žáci těchto tříd najdou
dočasné útočiště v učebnách přírodopisu, fyziky a v multimediální
učebně.
„Věřím, že dočasné nepohodlí
žáci i učitelé vydrží, odměnou jim
pak bude návrat do nového,“ usmívá se ředitel Stránský a dodává:
„Navíc nám tato investice přinese
velké úspory ve vytápění i do budoucna.“
Ostatní provoz školy, školní
družiny i školní jídelny zůstává neomezen. O dalším postupu prací a
omezeních budeme informovat.
-ldu-

Senzační výzdoba vestibulu
Ve vestibulu školní jídelny se
dnes objevila nová úžasná výzdoba.
Plakáty nejrůznějších rostlin světa
vytvářely děti ze školní družiny, vybrané práce budou zaslány do soutěže Rok stromu.
Do vestibulu přibyly kromě
plakátů také živé rostliny: dracéna,
difenbachie i dvoumetrový fíkus.
Dracénu poznáte podle kmenu a
žlutě pruhovaných úzkých mečovitých listů.
Fíkusy mají domov v Asii, ale
celá řada v našich pokojích zdo-

mácněla. Tento náš fíkus se pro své
malé listy jmenuje fíkus Benjamín.
Difenbachie je rostlina z deštných
pralesů tropické Ameriky, má veliké listy zbarvené žlutě a zeleně, má
vysoké nároky na teplotu a vzdušnou vlhkost. Pozor, je to jedovatá
rostlina!
O rostliny se bude starat paní
uklízečka. Všechny rostliny věnovala škole po dohodě s panem školníkem rodina Hromádkova – moc
děkujeme!
-hur-

Ředitele Strázkého byla v ředitelně ohledně rekonstrukce budovy vyzpovídat
Lada Úhledná.
Foto J. Lebeda

V pondělí bude barevný den
Příští týden v úterý čeká školu v
Nízké Lhotě barevný den.
Žáci i učitelé se v tento den obléknou do vybraných barev a během
projektového dne budou plnit rozmanité „barevné“ úkoly.
Můžeme se těšit např. na fialový puding a růžové buchty k svačině, hnědé testy či červené žákovské
knížky, kde nebudou vidět pětky.
Pro barevný den vybral pedagogický sbor 9 barev: bílá, černá, žlutá,
oranžová, červená, zelená, modrá,
fialová. Tyto barvy budou rozloso-

vány o velké přestávce mezi jednotlivé ročníky.
Zástupci tříd nechť se dostaví
o velké přestávce do sborovny, kde
proběhne rozdělení barev. Každá
třída si bude moci vybrat z výše
uvedených 9ti barev. Se zadáním
úkolů ke každé barvě a organizací
barevného dne seznámí žáky třídní
učitelé během třídnických hodin
dnes nebo zítra.
Každý žák přinese 20,- Kč
na materiál.
-tst-
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Polovina školy dnes sportuje
Nejméně 2 hodiny sportu
dnes čeká dobrou polovinu žáků
školy. Pohyb a sport na nejrůznější úrovni, to si žáci dnes užijí!
Vycházky, závody a soutěže, to
vše patří k velmi oblíbeným částem vyučování.
Jaké vyžití dnes žáky čeká?
Začněme nejmladšími. Žáci druhých tříd půjdou 3. a 4. hodinu
na vycházku ke krmelci, kde je
čeká schůzka s panem hajným
Keprem. Za vybrané staré pečivo,

které ke krmelci donesou, jim pan
hajný poví něco o nejčastějších návštěvnících krmelce. Kdo ví, třeba
na ně cestou nějaký jelen zatroubí...?
Čtvrťáci mají dnes slavnostní
zakončení půlročního kurzu plavání. Budou soutěžit v několika
disciplínách, prsa, znak i kraula,
pod vodou i nad vodou a k tomu
několikero skoků do vody. Domů
si odnesou drobné ceny a mokré
vysvědčení. Snad jim cestou domů
uschne, aby jim rodiče nevyhubo-

vali!
Všechny 5. třídy mají dnes
akci bruslení na zimním stadionu.
Žáky čekají různé hry a štafety,
aby nabyli na bruslích větší jistoty. Nakouknou také do zákulisí,
podle času uvidí v akci také rolbu
na úpravu ledu.
Žáci 7.A a 7.B ráno odjíždí
na týdenní lyžařský kurz na Klínovec v Krušných horách. Většina žáků si veze pouze sjezdové
lyže nebo snowboardy, vybavení
na běžky má pouze sedm stateč-

Do první třídy přijde křeček

-hur-

Ovoce do škol
Česká republika se přihlásila
k projektu Ovoce do škol, jehož
cílem je podpora zdravé výživy a
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Žáci prvních až pátých ročníků základních škol budou dostávat ovoce
a zeleninu zdarma, financované ze
zdrojů EU.
Do tohoto projektu se zapojila
se svými 346 žáky i ZŠ v Nízké
Lhotě jako 3 143. škola v České republice. Na ovoce a zeleninu obdrží
škola v tomto školním roce dotaci
ve výši 83 000,- Kč.
- ves-

Žáky prvních tříd čeká dnes
výukový program s odborným lektorem z ekocentra. Program pro ně
vybraly a objednaly laskavé paní
učitelky třídní k předmětu Člověk
a jeho svět. Děti za tento program
platí 20,- Kč. Kdo dosud peníze
nedonesl, o velké přestávce má poslední příležitost!
Děti se osobně seznámí s kouzelným zvířátkem, o které by se
mohly doma starat. Ukáží si, co obnáší péče o něj a jaké vybavení je
potřeba si obstarat, aby se zvířátko
mělo dobře.
Naučí se poznávat jeho příbuzné ve volné přírodě a zahrají si hry,
které přiblíží způsob života těchto
úchvatných tvorečků.
-hur-

Černá kronika
Ilustrační foto J. Lebeda

Třídíme hliník
Škola v Nízké Lhotě se přihlásila do soutěže „Těžíme hliník z našich domácností“. Vděčí
tomu paní učitelce Klokočkové,
koordinátorce ekologické výchovy.

Kromě toho škola získá za odevzdaný hliník finanční prostředky,
se kterými může naložit dle vlastního uvážení. „Když nasbíráme
hodně hliníku, pojedeme na výlet
do zoo,“ motivuje žáky paní učitelka Klokočková.

V rámci této soutěže budou žáci
třídit hliník, který se dá znovu využít, ale do obvykle tříděných položek nepatří. Na školy s největším
nasbíraným množství hliníku v poměru na žáka čekají zajímavé ceny.

Co třídit?
Drobný hliníkový odpad z našich
domácností – obaly s některou z
těchto recyklačních značek:
onkrétně jde o plechovky od ná-
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ných a pan učitel Šmíd.
Stateční jsou ovšem nejenom
žáci s běžkami, ale i ostatní pedagogové, kteří budou potřebovat
na týden s puberťáky skutečně
pevné nervy.
V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na nejstarší. Výběr
žáků z 8. a 9. tříd bude dnes školu reprezentovat na okresním kole
florbalového turnaje, odkud mají
šanci postoupit do krajského kola.

pojů, víčka od jogurtů, termixů,
tatarky, prázdné obaly od kosmetiky, ešusy, příbory, obaly od čokolád a figurek, šroubovací uzávěry
od nápojů, misky od buchet, paštik,
prázdné tuby od mastí, past a krémů, hliníkové součástky od přístrojů apod.
Hliník můžete nosit do suterénu,
kam pan školník připravil sběrovou nádobu, vedle sběrového místa
na papír.
Nezapomeňte vždy zkontrolovat
recyklační značku. Jestliže recyklační značka chybí, hliník poznáte tak, že nereaguje na magnet a
ohnutý zůstává ohnutý. S dotazy
a nejasnostmi se můžete obracet
na paní učitelku Klokočkovou.
-ldu-

Žák 6.B se houpal na židli a převrhnul se. Při pádu
na sebe shodil lavici. Drobné
odřeniny, poškozená židle.
Hlášena ztráta nebo odcizení přezůvek do tělocvičny
ze skříněk na chodbě.
Kdo žlutou tašku s přezůvkami nalezne, nechť ji odevzdá do kanceláře školy.
O
přestávce
vyřezával
žák 4.C runy do lavice, nůž
mu sklouznul a žák se říznul
do prstu. Zranění ošetřeno,
nůž zabaven, náhrada škody
stanovena a oznámena rodičům.
Dnes hlášeny 4 pozdní příchody, dvakrát v 9.B, jeden v
8.B a jeden ve 3.A.
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Kr átc e
Oznámení
Dnes odpadá šachový kroužek
z důvodu nepřítomnosti pana
učitele Šmída.
Nemoc
Z důvodu nemoci se dnes
bude suplovat za paní učitelku Chvátalovou, hodiny přírodopisu za ni v 6.A a 8.B odučí pan učitel Havránek, v 9.A a
v 9.B supluje paní učitelka Novotná.
Recitační soutěž
Zájemci o recitační soutěž
hlaste se ode dneška do konce
týdne u paní učitelky Vránové.
Testy
Na velké opakování ze zeměpisu jsou připraveni žáci šestých tříd. Desetiminutovky z
matematiky neminou 3.A, 3.B,
4.C i 5.A. Diktáty se budou
psát ve třetích třídách ani 5.B.
Štěstí přeje připraveným!
Ceny za angličtinu
Ceny za umístění v anglické olympiádě si mohou výherci vyzvednout v kanceláři školy. O výhercích jsme vás již informovali.
Interaktviní učebnice
Pan ředitel Stránský měl včera
schůzku se zástupcem vydavatelství interaktivních učebnic,
který tyto učebnice a jejich
použití představil i některým
pedagogům. Dnes by měl pan
ředitel o koupi rozhodnout.
Papírové utěrky povinné
Kontrola z Krajské hygienické stanice odhalila v ZŠ Nízká Lhota drobný prohřešek.
Na záchodech musí být žákům
k dispozici jednorázové papírové utěrky, které nahradí látkové ručníky.
Vydávání obědů
Z technických důvodů budou
dnes obědy vydávány pouze
do 14:00.

noviny_Nizka_Lhota.indd 3

Přírodovědný kroužek
připravuje zahradu na jaro
Na přírodovědném kroužku poznávaly děti přírodu celou zimu, ale
dnes mají velikou radost, protože se
po delší době vydají ven. Na školní
zahradě je čeká spousta práce.
Zahradnické a drobné údržbářské práce děti velmi baví, rádi
přiloží ruku k dílu. Vědí, že když
bude školní zahrada v pořádku,
budou tam moci trávit od jara až
do června všechny hodiny přírodopisu. Po zimě je potřeba opravit
kompost, zkontrolovat stav laviček
a králíkárny.
Pan školník zajistil pro zušlechtění půdy skleníku nějaké pytle
hnoje, které bude potřeba zarýpat
dřív, než se vysejí první ředkvičky
a saláty.
-tst-

Dnes má svátek
VLASTIMIL
Gratulovat můžete
p. uč. V. Koberovi
V. Žindovi z 8.A

Žáci přírodovědného kroužku budou
vysévat kulaté i oválné ředkvičky.
Foto T.Straková

Oprava siloměrů
Během fyzikálních pokusů byly
minulý týden poničeny 4 kusy siloměrů, což způsobila dvojice neukázněných žáků z 8.B namočením
siloměrů při zkoumání vztlakové
síly vody.
Cena jednoho siloměru se pohybuje v dnešní době okolo 400,Kč. Pokud se nepodaří siloměry
zprovoznit, škodu budou muset
uhradit pravděpodobně provinění

žáci.
Siloměry se podařilo vysušit a
pan učitel Kobera bude dnes před
obědem siloměry sestavovat a lepit
do původního funkčního stavu.
K této titěrné práci potřebuje
klid, proto jej během 5. vyučovací
hodiny při práci v kabinetu fyziky
nerušte. Vše potřebné vyřídí pan
Kobera během 4. vyučovací hodiny.
-ldu-

Otevření předního vchodu
Ode dneška bude zprovozněn
zadní vchod na školní dvůr. V případě pěkného počasí jej pan školník

SERVIS

odemkne a po zvonění bude opět
uzamčen.
Žáci budou moci trávit velkou
přestávku na školním dvoře, přezouvání v šatnách musí být samozřejmostí. Při nedodržování těchto
pravidel bude vchod opět uzavřen.
Vchod byl uzavřen kvůli rekonstrukci oken.
Pan školník spolu s paní uklízečkou Kolářovou vyzývá žáky,
aby pomohli s údržbou toalet.
Kromě dodržování základních
hygienických pravidel mohou žáci
přispět tím, že budou sledovat protékání záchodů, kapající kohoutky,
nedostatek ručníků či prázdný zásobník na toaletní papír.
Všechny zjištěné závady nechť
neprodleně hlásí paní uklízečce
nebo přímo panu školníkovi.
Ilustrační foto J. Lebeda
-leb-

NAROZENINY
17. 3. 2000
A. Špálová 4.A
17. 3. 2002
T. Hromádko 3.C
17. 3. 1997
O. Kaloun 8.B
POČASÍ
Polojasno až zataženo, odpolední teploty
14 stupňů. Ve třídách
teplota 21 stupňů,
chodba a šatny 18
stupňů.
ŠKOLNÍ BUFET
Dnešní
specialita:
makové koblihy za 6,Kč.
Upozornění: Z technických
důvodů
dnes otevřeno pouze
do 12:00.

Zastupitelé
zvou na
masopust
Tuto sobotu organizuje místní
Okrašlovací spolek ve spolupráci s
obcí Nízká Lhota masopust.
Průvod masek bude zahájen
ve 13:00 u kostela a půjde přes
obec okolo hřbitova až k fotbalovému hřišti.
Zde proběhnou soutěže, vyhlášení nejlepší masky a tradiční
veselice. Okrašlovací spolek a zastupitelé obce zvou srdečně všechny žáky nízkolhotské školy k účasti
na masopustu.
-ldu-
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SOUTĚŽE A ZÁBAVA
Osmisměrka: Co zbude po sladkostech?

Najdi jméno rostliny nebo zvířete.
1. Pedagogický dozor se jistě
na chodbě ukáže.
2. V práci pokračoval a chytře
vše využíval.
3. Na oseté pole vlétlo hejno
vrabců.

bonbon
brumík
čokoláda
dort
hašlerka
karamela

Hádanky:

keks
kremrole

1. Co roste kořenem vzhůru?
2. Kdo má vpředu dvě oči, ale
vzadu ještě spoustu dalších?
3. Neustále to mění tvar, ale
přesto je to stále kulaté. Co
to je?
4. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém
místě, na kolikátém místě budete?
5. Kde vždycky včerejšek přichází až po dnešku?
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lízátko
marcipán
tureckýmed
želé
žužu
žvýkačka

Dramatický nominační
turnaj florbalistů
Výběr nejlepších hráčů pro
okresní kolo florbalového turnaje
nebyl vůbec jednoduchý. Tělocvikáři museli vybrat reprezentující sestavu pod tlakem časové tísně mezi
dvěma lyžařskými výcviky. Nominační turnaj proto proběhl v neděli
odpoledne.

Florbalisté z 8.B se radují po vstřelené brance.
Foto J. Lebeda

Turnaj proběhl formou „každý
s každým“, účastnily se 4 týmy: 8.A,
8.B, 9.A a 9.B. Každá třída postavila tým s jedním brankářem a 6-8
hráči do pole, kteří se při hře pravidelně střídali. Hrálo se 2 x 10 minut, a i v tomto krátkém čase jsme
se dočkali dvouciferných výsledků a
dramatických přestřelek.
Nejvyrovnanější byly senzačně
zápasy 8.A s 9.B a 8.B s 9.A, nikoli
souboje stejných ročníků podle původního očekávání.
Obě střetnutí skončila shodným
výsledkem 10:9 pro osmáky. Vítězem turnaje se stal na skóre tým z
8.B.
Reprezentující družstvo pro
okresní kolo ve florbalu však bude
složeno z žáků různých tříd.
V zápasech se blýskl gólman J.
Kroupa (9.B), ve sestavě nechybí
ani nejlepší střelci O. Libeček (8.A)
a Z. Měřík (8.B). Tuto hvězdnou
sestavu doplní L. Kutílek (8.B), K.
Hrubý (9.B) a M. Nováček (9.B).
Náhradníci jsou S. Tranda a O. Metula.
-hur-

Fotbal
a volejbal
s novými míči
Přestože tráví tělocvikáři zimní
týdny na lyžařském výcviku sedmých tříd, nezapomínají se starat o
sportovní vybavení.
Pomůcky a potřeby ke hrám
pro tělesnou výchovu se rozrostly o
nové fotbalové a volejbalové míče
značky Molten.
Dosud používané míče poslouží
na venkovním hřišti, s novými míči
budou moct žáci hrát pouze v tělocvičně.
-ves-

Řešení
– někde jinde v novinách,
nejspíš na zadní straně

deník
Dobré ráno, Nízká Lhoto!
VYCHÁZÍ KAŽDÝ
ŠKOLNÍ DEN
Vydavatel:
Nízkolhotské týdeníky s. r. o
IČO: 3789001
Registrováno Ministerstvem
kultury ČR
pod č.j. MK ČR F 19001
Tiskne: Tiskárna Lhotkas,
a. s.
Ke sloupu 8, Nízká Lhota
981 55
Adresa redakce:
Školní 10, 981 55 Nízká
Lhota
Tel/fax: 923 676 239
email: dobrerano@nizkalhota.cz
Reklamace dodávek a inzerce: 923 676 249
Připomínky k obsahu vydání: 923 676 259
Redakce: Lada Úhledná,
Petr Huraník, Tereza Straková, Jiří Lebeda
Grafika: Ondřej Kalivoda
Korektura: Kateřina Nejistá
Inzerce: Angelika Veselá
Administrativa: Julie Kovalová

lipo

Skrývačky:
1. Orsej, 2. Valach, 3. Lev
Hádanky:
1. Zub. 2. Páv, 3. Měsíc, 4.
Na druhém, 5. Ve slovníku.
Tajenka osmisměrky:
Zkažené zuby
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