Vitějovický zpravodaj – červen 2013

Tak jako každý rok i letos zanedlouho na dva měsíce utichne shon v naší
škole. Rád bych Vás, čtenáře Vitějovického zpravodaje, informoval o činnosti
naší školy v uplynulém období.
Začnu měsícem dubnem, kdy se žáci 1. a 2. ročníku školy vypravili do Vodňan
navštívit divadelní představení klasické pohádky „Šípková Růženka“. Další
dubnovou akcí na naší škole byl projekt „Den Země“, při němž se žáci vypravili
na úklid veřejných prostranství Vitějovic. Projektu se účastnili všichni žáci školy.
Kromě úklidu jsme si našli chvilku na společné posezení u ohně a opečení vuřtů.
Jak známo po práci chutná vždy nejlépe.
V měsíci květnu pokračovala naše spolupráce s CEV Dřípatka, kde žáci
navštívili vzdělávací pořady „Otvírání studánek“ a „S bylinářkou v přírodě“.
V červnu jsme, sice kvůli deštivému počasí až na druhý pokus, oslavili
sportovním dnem MDD. Žáci a žákyně soutěžili v různých disciplínách.
Nechyběla jízda zručnosti na kole, střelba ze vzduchovky, závody v pytlích, hod
na plechovky, hod šipek na terč a další. Celkem se soutěžilo v deseti různých
disciplínách, po jejichž absolvování jsme vyhlásili nejlepší. Ve svých kategoriích
byli nejlepší: Ondřej Pokorný, Aleš Valenta, Anna Lukavská, Lenka Traxlerová a
Radek Doubek.
Samozřejmě, že jsme nezapomněli na hlavní náplň činnosti každé školy, a to
vzdělávací proces. Žáci 5. ročníku úspěšně absolvovali celostátní srovnávací
testy ČŠI z Českého jazyka, Anglického jazyka a Matematiky. Svojí úspěšností
udělali radost sobě, svým rodičům a v neposlední řadě také učitelům daných
předmětů. A jakže jsme tedy dopadli? V Českém jazyku dosáhli žáci průměrné
úspěšnosti 84,17 %, v Anglickém jazyku 87,5% a v Matematice 70,83%. Jedná se
o výsledky, které výrazně přesahují republikový průměr. Většina žáků řešila
nejen úlohy základní obtížnosti, ale též úlohy vyšší obtížnosti.
V době, kdy píši tyto řádky, se žáci již těší na školní výlet. Letos se žáci nižších
ročníků vydají na turistický výlet na Šumavu. Žáci 4. a 5. ročníku vyrazí do
našeho hlavního města. V Praze se chystáme navštívit nejznámější památky –
Václavské náměstí, Staroměstský orloj, Karlův most, Petřínskou rozhlednu,
Pražský hrad a další. V posledním červnovém týdnu máme dále naplánovanou
besedu s Policií ČR, která zavítá do naší školy.
Poslední červnový pátek pak všichni žáci školy obdrží závěrečné vysvědčení.
Pro devět žáků pátého ročníku – Jakuba Bártu, Radka Doubka, Mirka Kvapila,
Járu Petráška, Zdeňku Petráškovou, Terezu Školovou, Honzu Šmajcla, Lenku
Traxlerovou a Davida Zimandla je to poslední vysvědčení ve vitějovické škole.

Odcházejícím žákům přeji hodně úspěchů a mnoho kamarádů v nových školách
a všem žákům pak přeji spoustu radostných prázdninových zážitků.
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