PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – 3/2019 – ROČNÍK 16

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 17. března proběhl na sále Agra tradiční
z účastníků mohl ochutnat. V závěru odpoledne obdržely
dětský karneval, sešlo se přes čtyřicet masek. Pro
všechny masky malý balíček na cestu domů.
děti byly připravené různé hry a jiné aktivity.
Odpolední zábavu pro děti zajišťovaly pohádkové
Poděkování patří jak účinkujícím, tak i vedení Agra
Postavy - vlk, Červená Karkulka, včelka Mája a Vilík.
za poskytnutí prostor.
Předseda představenstva AGRA ČESKÝ RÁJ a.s.,
p. Lukáš Jakubů upekl dětem perník a tak každý

Výlet do IQ parku
V neděli 31. 3. se konal celodenní výlet pro děti z
obce do IQ parku v Liberci. Zúčastnilo se 30 dětí
a 8 rodičů. Dopoledne jsme navštívili Planetárium,
kde jsme shlédli film Výprava ke hvězdám a
potom si krátce prohlédli expozici věnovanou
vesmíru. Po společném obědě jsme navštívili IQ
park, kde nás čekala 4 patra plná vědeckých
záhad, objevů a překvapení. Děti si mohly vše

vyzkoušet a bylo vidět, že si to opravdu užívají.
IQ park pro naši skupinu dále připravil workshop
Roboti v IQ parku, kde se děti nejen dozvěděly,
co je to robot, ale rovnou si ovládání
nejrůznějších robotů vyzkoušely. Cesta vlakem
zpět do Turnova nám s hlavou plnou zážitků
utekla velmi rychle, stejně jako celý den. Dětem
se výlet moc líbil, tak už abychom začali plánovat,
kam vyrazíme příště.
S. Hájková
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Škola má nové výukové programy
Nové didaktické programy, které jsme
nakoupili, pomohou dětem zvládat slovní úlohy
z matematiky, také třeba různě obtížné
příklady, dále pak máme program na
rozpoznávání zvířat, seznamování se kde různá
zvířata žijí a mnoho dalších aktivit s mapou a
zvířaty. Velkým přínosem pro děti jsou
programy s výukou angličtiny.

osvědčený

způsob,

jak

zapojit

žáky

do

spoluvytváření samotné vyučovací hodiny,
a tím zvýšit jejich motivaci k učení.
Zdena Kučerová, učitelka ZŠ

V naší škole interaktivní tabuli používáme
velmi často při výuce cizích jazyků. Při
probírání nové slovní zásoby. Programy jsou
velmi přehledně seřazeny podle kategorií a
úrovní obtížnosti.
Tato výtečná pomůcka se na naší škole brzy
stala velmi oblíbenou, i proto jsme její použití
rozšířili o další didaktické programy. Reakce
dětí nás nezklamala – hodiny, během nichž
pracují s interaktivní tabulí, jsou označovány za
nejlepší. Děti často potřebují měnit druhy
aktivit. Prostřednictvím této tabule mohou
přemisťovat objekty na tabuli, spojovat
dvojice, které k sobě patří, doplňovat barevná
písmenka, malovat a psát.
Výukové programy s interaktivní tabulí
umožňují zapojit do práce celou třídu. Všichni
žáci uvítají, když mohou jít k tabuli a správně
vypracovat zadání, většinou následuje zvukový
doprovod, který je pro děti také velkou
motivací. I slabší žáci získávají sebevědomí při
práci s tabulí a po správném splnění úkolu je v
programu doprovodný hlas pochválí.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis do první třídy se bude konat

v úterý 9.4.2019
od 15 hod. do 17 hod.
Vezměte si s sebou prosím
rodný list dítěte a občanský
průkaz

Interaktivní výuka je považována za novou
metodu, která má žákům nabídnout zábavnější
a méně stereotypní formu výuky. Je to
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Vyjádření Rady obce jako zřizovatele ZŠ:
Jak jsme Vám slíbili, budeme v Obecních novinách otiskovat i příspěvky, které nevyjadřují stanovisko vedení obce.
K situaci ve škole uvádíme z pohledu zřizovatele následující: v březnu proběhla v ZŠ i MŠ komplexní kontrola České
školní inspekce. V následujících týdnech obdržíme jako zřizovatel protokol o kontrole a inspekční zprávu. Závěry z této
kontroly se bude zabývat jak Rada obce, tak i Zastupitelstvo. Inspekční zpráva pak bude veřejně přístupná a
s výsledkem kontroly budete seznámeni i v Obecních novinách.
Rada obce
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Tradiční dálkový pochod Ještěd – Všeň
Memoriál plukovníka Josefa Hrdiny, odjezd 7:00
Všeň Malá Strana více info. 481 329 511
V sobotu 6. dubna 2019 proběhne úklidový den
v obci Všeň, sraz pro všechny účastníky je v
13:00 u všeňské hasičárny.

Prosíme o odvoz větví nebo roští
na čarodějnice na Kopaninu

V Ploukonicích proběhne úklid v pátek 5. dubna
od 16:00, sraz u Hasičského domu.

Sběr železného šrotu
v sobotu 6.dubna od 8:00
_______________________________________________________

Pořadatelé tradiční
Cesty lesem pohádek

Hasiči ze Všeně provedou sběr železného šrotu na
Všeni a v Mokrém.
Hasiči z Ploukonic provedou sběr železného šrotu
v Ploukonicích, utržené peníze budou použity při
práci s mládeží.

JARNÍ VÝLET NEJEN PRO
SENIORY:
Česko-slovenská / Slovenskočeská výstava

prosí touto cestou o pomoc při pořádání,
popřípadě účinkování na této akci, bližší
informace na tel. 721 820 670
_______________________________________________________

PROSBA

V rámci připravovaných oslav bychom chtěli ocenit
obyvatele, rodáky, či další osobnosti, které se
zapsaly do historie obce, nebo s ní byly spjaté.
Prosíme, zda byste měli nějaký tip, kdo by si ocenění
obce Všeň zasloužil, návrhy nám prosím zašlete na
OÚ Všeň nebo nás kontaktujte. Děkujeme

Obecní úřad ve Všeni pořádá ve čtvrtek 25.
dubna 2019 zájezd pro seniory a občany obce
Všeň do Prahy.
Odjezd autobusu ze Všeně v 7 hodin ráno od
školky s obvyklými zastávkami v Mokrém a v
Ploukonicích. Cena zájezdu 350 Kč. Hlaste
se již nyní na tel. 481 329 511
__________________________________

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
16.4.2019 Všeň u Agra
17.4.2019 náves Mokrý
18.4.2019 náves Ploukonice

čas přistavení 8:00 a čas odvozu 18:00

OBECNÍ NOVINY – Periodický tisk územního
samosprávného celku – vydává Obec Všeň, IČ 00276278,
512 65 Všeň 10, zastoupená starostou Radkem Vytinou,
náklad 1. vydání 350 výtisků, zdarma do všech domácností
obce a některým rodákům a zájemcům mimo obec. Toto
vydání je bez jazykové korektury. Distribuce novin 4.4.
2019. Registrační číslo Ministerstva kultury E1000. O
uzávěrce dalšího čísla budete informováni.

