Vážení rodiče,
poprvé k Vám přichází informační časopis Jazyk v elektronické podobě. Věříme, že touto cestou nejen
ušetříme škole v současné době rozpočtových škrtů náklady na papír a toner, ale časopis se tak dostane i
k těm z Vás, kteří nemohou být na třídních schůzkách.
Když se ohlédneme za uplynulým školním rokem, můžeme mít radost, že byl pro naši školu
úspěšný. Všichni žáci 9. ročníků se dostali na vybrané střední školy, většina z nich si mohla dokonce
vybírat z několika gymnázií nebo odborných škol. V testování Scio v 7. a 9. ročnících jsme již tradičně
obsadili přední místa mezi testovanými školami, a to i mezi gymnázii. Výsledky byly vynikající nejen
v angličtině a ostatních cizích jazycích, ale i v matematice a českém jazyce. Úspěšný byl tento rok také
pro všechny žáky, kteří se přihlásili na jazykové zkoušky v British Council. 59 přihlášených žáků a
absolventů zkoušku složilo.
V průběhu prázdnin se podařilo opět o něco zlepšit jak okolí školy, tak vnitřní prostředí.
Z prostředků městské části bylo opraveno oplocení víceúčelového hřiště, vybudováno malé parkoviště a
opravena část chodníku u zadního vstupu do školy. Opravy byly v hodnotě téměř 1 milionu Kč.
Děkujeme. Z prostředků Trianglu bylo opraveno dětské hřiště, v jeho okolí byla navezena zemina a
vyseta tráva. Tyto práce stály téměř 100.000 Kč. Z prostředků školy pak došlo k nákupu nového nábytku
a výškově stavitelných lavic do jedné třídy, přestavbě hudebny na kmenovou třídu, do některých tříd byly
pořízeny nové tabule, ke třídám a kabinetům byly osazeny nové tabulky s označením. Celkově jsme
z rozpočtu školy a z doplňkové činnosti investovali do těchto úprav téměř 420.000 Kč.
Díky pomoci rodičů se podařilo získat grant MHMP na opravu atletického hřiště. Hřiště je již
opravdu v dezolátním stavu, a tak jsme nadšeni, že konečně i na poslední zanedbané části pozemku dojde
k podstatnému zlepšení. Příspěvek magistrátu jsou 2 miliony, škola bude ze svého investičního fondu
přispívat téměř jedním milionem. Dojde k rekonstrukci běžecké dráhy, doskočiště na skok daleký, rovinky
na sprinty a prostorů pro vrhy a hody. Bohužel již nebudou finance na opravu vnitřního asfaltového
hřiště. Ty se budeme snažit získat v budoucích letech.
I v tomto školním roce proběhnou tradiční akce, jako je školní ples, Čarodějnice, Koláče,
projektové dny a další. Přesná data najdete na webových stránkách školy v celoročním plánu. Na tyto
akce Vás samozřejmě všechny srdečně zveme a budeme mít radost, pokud se jich budete moci zúčastnit.
Dovolte nám, abychom na tomto místě také poděkovaly všem rodičům, kteří škole pomáhali, ať již
svojí aktivní prací či sponzorskými dary. Jakákoli pomoc z Vaší strany je pro nás i pro všechny děti ve
škole nesmírně cenná.
Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný a pohodový školní rok.
Mgr. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

O.S. Triangl bude přispívat na realizaci projektů, které budou
finančně náročnější.

Poznámka:
Do příští schůzky školního parlamentu se děti mají zamyslet
nad tím, které organizaci by rádi zaslaly zbývajících 4.296 Kč.
V letošním školem roce vede školní parlament paní učitelka
Mgr. Anna Viktorová.

Gregor Bauer, Marek Bláha, Michal Dubský, Lucie Janíčková, Martin Kňákal, Kryštof Mačaj, Martin Máka, Vojtěch
Orálek, Ondřej Poupě, Vít Šrámek, Vladimír Strnad, Barbora Studihradová, Martina Šiková, Stasia Luisa Turturro,
Kateřina Žďárská
Jan Borýsek, Jakub Caha, Helena Dirová, Pavel Hudec, Zuzanna Issa, Kamila Karafiátová, Evelina Koptišová, Kristina
Králová, Tomáš Lego, Oldřich Milec, Adam Novák, Michael Novák, Marcela Novotná, David Novotný, Tomáš Novotný,
Josef Pavlíček, Matěj Skalický, Matyáš Starý, Ondřej Vaněček, Barbora Zavadilová, Kateřina Zbejvalová, Zhu Jie Lei,
Antonín Železný
David Bielik, Monika Bílková, Miroslava Drozdová, Klára Frýdová, Kateřina Hlaváčová, Alena Jiskrová, Sabina Laubeová,
Monika Nováková, Milan Paták, Viktorie Pifflová, Kateřina Šmatláková, Šimon Trčka, Barbora Tůmová, Natálie Vaidišová,
Tereza Vlčková, Kamil Vocetka, Kateřina Wenclová
Patrik Švambera, Natálie Vrňatová, Michal Zapletal, Anežka Židková

24.9. Lampa s přírodním motivem
22.10. Čerti a andělé
26.11. Adventní věnce a ozdoby
3.12. Vánoční betlémy

fotografováním přírody

Školní akce a zprávy
=>Teplice nad Metují

Motto: Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?

…my jsme začínající sbor,
nějakého zájezdu se asi hned nedočkáte, rád vás tu mám, ale máte na víc…

Ano, bylo to tam dobrý, naučily jsme se spoustu věcí, asi bychom jely i na nějaký zájezd, jenže tam
jsme chodily jenom zpívat, ale k tobě do Rolničky jsme si chodily
zazpívat.

Jak to bylo na začátku… a kde jsme se tu vůbec vzali.

Jak je to dnes…

Co se děje…

Co ještě…

Bez čeho by to nešlo…

