Bedříškův zpravodaj – září 2019
V pondělí 2. září 2019 odstartoval i všem Bedříškům školní rok 2019/2020. Žáci po
prázdninách usedli znovu do školních lavic a nyní je čeká deset měsíců usilovné práce na
cestě za novými vědomostmi a dovednostmi. Žáci druhého stupně na budově Bedřicha
Hrozného po prázdninách zcela jistě zaznamenali nové podlahy na chodbách,
zrekonstruované schody i celý venkovní dvůr… aneb zase je naše škola o chlup krásnější a
příjemnější. Protože ale škola není jen o učení a domácích úkolech, čekala na žáky už
v průběhu prvního školního měsíce řada aktivit, které jim pobyt ve škole zcela jistě zpestřila a
zpříjemnila.
Vybrané třídy druhého stupně se hned ve druhém školním týdnu zúčastnily sportovněcharitativní akce Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. Tato akce je určená
všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Třídy naší školy se této akce účastnily coby
jeden velký tým. Akce se konala v parku na pražském Vítkově a spočívala v tom, že děti i
dospělí chodili/běhali po vyznačené trase a za každý zdolaný kilometr pak partneři akce
věnovali 30 Kč na známi zvolený příběh = charitativní projekt.
Žáci tří šestých tříd absolvovali v průběhu září několik akcí v rámci adaptačního kurzu.
Program každé třídy vypadal jinak, jedno však bylo společné – cílem bylo poznat se s novými
spolužáky i s novými učiteli a pokusit se vytvořit dobře fungující tým, který potáhne za jeden
provaz. V rámci adaptačních aktivit podnikli žáci se svými učiteli různé sportovně-poznávací
výlety, spaní ve škole či výlet na kole.
V polovině září se jako každý školní rok konaly třídní schůzky, na kterých byli zákonní zástupci
informováni nejen o novinkách ve škole, ale i o dalších plánovaných akcích, jež nás
v letošním roce čekají. Osmáci vyjedou v lednu na již tradiční lyžařský výcvik, vyučující
německého jazyka chystají dvě zahraniční exkurze, přičemž tou první bude v polovině
listopadu výprava do německého Norimberku, a v předvánočním období se můžete těšit na
několik představení našeho dramatického kroužku i na vánoční akademii žáků prvního
stupně, která proběhne v sobotu 7. 12. 2019 na Výstavišti.
O dalších již uskutečněných či plánovaných akcích se dočtete na našem webu
www.zsbhrozneho.cz. A věřte, že jich rozhodně není málo… 
Za žáky a učitele ZŠ B. Hrozného zapsal Petr Pokorný

