Zprávy krátké i delší ze základky zdejší
CO SE U NÁS DĚLO … například:

DEN ZEMĚ

(23. duben 2015)

Jako každoročně vyrazila sedmá třída tentokrát ve spojení se šesťáky- na akci, kterou
pořádala v letech minulých firma HOLCIM, nyní
štafetu převzal nový vlastník prachovické
cementárny - spol. CEMEX. Změna firmy nijak
program nenarušila, opět byly pro děti
připraveny zajímavé, zábavné a zároveň poučné
disciplíny zaměřené na ekologii, ochranu
přírody. Děti odjížděly z akce spokojené. Zlatým hřebem pro ně byly barevné nafukovací
balónky, jež dostaly.  Doufáme, že se i příští ročník vydaří.

ČARODĚJNICE

(30. duben 2015)

Zatímco se děti z 2. stupně spolu s páťáky
odjely vzdělávat do Chrudimi, kde pro ně byl
přichystán program v Muzeu loutkářských kultur a
v Regionálním muzeu, vypukl na 1. stupni pravý
čarodějnický rej(projekt připravený prvostupňovými
paními učitelkami).

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

(13. květen 2015)

Naše škola se již poněkolikáté zapojila do charitativní sbírky Český den proti
rakovině, která se v letošním školním roce konala 13. 5. 2015. Řada dětí projekt
podpořila nejen finančně, ale i tím, že na sobě měly něco
žlutého (např. tričko).

LOTRANDO A ZUBEJDA

(7. červen 2015)

V neděli 7. června 2015 vygradovalo půlroční
snažení dramatického kroužku (ve spolupráci se
školním sborem a tanečním kroužkem) divadelním
představením Lotrando a Zubejda. Za kladné ohlasy a
finanční příspěvek moc děkujeme.
Další představení:
5. června – generálka pro spolužáky, účast MŠ
Bojanov a ZŠ Rabštejnská Lhota
19. června – pro MŠ Mladoňovice, ZŠ a MŠ Morašice, MŠ Rabštejnská Lhota

CHLUBÍŠ SE, CHLUBÍTE SE, CHLUBÍME SE

… úspěchy dětí ZŠ BOJANOV:

Děkujeme všem dětem, jež dobře reprezentovaly naší
samozřejmě i pedagogům, kteří je na dané soutěže připravili.


Matematický klokan –

malou

školu!!!

A

Matěj Bejr (3. roč.) – 1. místo v okresním kole
1.místo v celorepublikovém měřítku
Lucie Kábelová (4.roč.) - 1. místo v okresním kole
2.místo v celorepublikovém měřítku
Michaela Mrtková (4.roč.) - 2. místo v okresním kole
3.místo v celorepublikovém měřítku
Sára Kateřina Filipi (4.roč.) - 3. místo v okresním kole



Olympiáda v českém jazyce – Eliška Paulusová (9.roč.) – 2. místo v okresním kole



Biologická olympiáda – Natálie Fajmonová (7.roč.) – 7. místo v okresním kole



pěvecká soutěž Skutečský slavík – Kateřina Linhartová (9.roč.) – 1. místo
Eliška Paulusová a Kristýna Nováková (9.roč.) – 3. místo



výtvarná soutěž „Velikonoční zvyky“ – Marie Jirásková (3.roč.) – 2. místo
Natálie Fajmonová (7.roč.)- 3. místo



SAPERE – vědět, jak žít – Aneta Blažková, Anna Fajmonová, Matěj Evják (5.roč.) –
1.místo v krajském kole, účast v celorepublikovém kole
na Magistrátu města Prahy
-Kristýna Nováková, Kateřina Linhartová (obě 9.roč.),
Natálie Pilařová (8.roč.) - 1.místo v krajském kole



Finanční gramotnost – Barbora Žáková, Kateřina Linhartová, Michaela Picpauerová (9.roč.) 2. místo v okresním kole



Zelené peklo –GJR Chrudim - Kristýna Nováková, Barbora Žáková, Eliška Paulusová, Tereza
Košínová, Patricie Filipi – v konkurenci 20 týmů vybojovaly naše deváťačky
1. místo, celkově bojanovská škola obsadila 3. místo



Soutěž mladých zdravotníků - ostudu nám neudělali ani mladí zdravotníci: Jan Chvojka, Eliška
Dostálová, Simona Hrdinová, Nela Matoušová, Anežka a Eliška Sýkorovy (všichni 3.roč.)
Vojtěch Michálek, Anežka Linhartová (oba 4.roč.), Anna Fajmonová (5.roč.)

ZVELEBOVÁNÍ ŠKOLY
Aby se děti po letním volnu cítily ve škole dobře a bezpečně, využije se čas prázdnin
k tomu, aby byli povoláni schopní řemeslníci… Ve škole se už pilně pracuje na výmalbě
některých tříd a kuchyně. Dále se staré a nevyhovující linoleum na schodišti k dolní tělocvičně
nahrazuje dlažbou. Dojde i na samotnou tělocvičnu, kde bude, jak všichni doufáme, položen
nový sportovní povrch.

„Hello Tina! “
Mrs. Christine Datl je v naší škole spokojená a my zas pro změnu s ní, a proto k nám
bude dojíždět i v příštím šk. roce, aby bojanovské děti coby rodilá mluvčí zdokonalovala v jazyce
anglickém.

