NEWSLETTER 1/2019 - 2020
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JSME PŘIVÍTALI VE VELKÉM STYLU
VŠECHNY ODKAZY FUNGUJÍ, FACEBOOK NENÍ NUTNÝ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Školní rok jsme zahájili výpravou do přírody. Na nudu nezbyl čas. Pro žáky jsme připravili množství odborných,
jazykových i sportovních aktivit. Ubytování v chatkách a neustálý vzájemný kontakt utužil kolektiv, mezitřídní
vztahy i umožnil žákům a pedagogům se poznat z jiné stránky.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=722:skola-v-prirode2019&catid=54&Itemid=101
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/3046429595429915/?type=3
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/3039770972762444/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3039398379466370&id=459174714155429

ODBORNÉ AKTIVITY
EKOTÝM
Dne 24. září 2019 se zúčastnili vybraní žáci čtvrtého ročníku soutěže Ekotým v Mladé Boleslavi.
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/3107188746020666/?type=3
OVLÁDNĚTE S NÁMI TRH
15. října jsme uspořádali další ročník soutěže Ovládněte s námi trh pro žáky základních škol. Děti si vyzkoušeli
náplň předmětu Fiktivní firma a soutěžili se svými podnikatelskými záměry.
EXKURZE
13. září – Česká národní banka
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3070588266347381&id=459174714155429
2. října - Národní knihovna Klementinum a divadlo Hybernia
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=727:exkurze-vpraze&catid=37&Itemid=101
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3125694557503418&id=459174714155429

JAZYKOVÉ AKTIVITY
LANGUAGECERT ENPRO E XAM – ADAPTIVE
Jazyková agentura LanguageCert nás požádala o vyzkoušení nové jazykové zkoušky testující jazykovou úroveň.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=730:languagecert-enpro-examadaptive&catid=17&Itemid=208
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3151206218285585&id=459174714155429
PEDAGOGOVÉ TULSKÉ UN IVERZITY ZAVÍTALI MEZI NAŠE STUDENTY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3066046213468253&id=459174714155429

SPORTOVNÍ AKTIVITY
ATLETICKÝ PŘEBOR VLAŠIM
18. září soutěžili žáci druhého ročníku s malou posilou z ročníku třetího na atletických závodech.
Skok vysoký - Dýcková, Fryšová - 3. místo; Havránek, Menger - 2. místo
Vrh koulí - Šimoníková - 2. místo, Dvořáková - 3. místo
60 metrů - Dobiášová - 3. místo
Družstvo dívek - 3. místo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3083936515012556&id=459174714155429
PŘESPOLNÍ BĚH
Ve Vlašimi se konal i přespolní běh, který jsme sice neovládli, ale užili si ho.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3102180519854822&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104058279667046&id=459174714155429

OSTATNÍ AKTIVITY
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Žáci druhého ročníku vydali první číslo časopisu Moderní ekolog.
https://oaneveklov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=731:moderniekolog&catid=19&Itemid=209
POMOC PRO SVĚTLUŠKU
Naši žáci se opět zapojili do charitativní akce Světluška
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3064607323612142&id=459174714155429
SPORTOVNÍ MASÁŽ
Letos jsme opět otevřeli kurz sportovní masáže pro naše studenty.

ADAPTAČNÍ POBYT PRVNÍHO ROČNÍKU
První ročník strávil několik dnů v kempu Nová Živohošť.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3079197965486411&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3082613591811515&id=459174714155429
ÚDRŽBA OKOLÍ ŠKOLY
Členové studentské skupiny Doors nám zvelebují okolí školy.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3153357594737114&id=459174714155429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3184432944962912&id=459174714155429
BURZA ŠKOL
Ani letos jsme nepodcenili nábor nových studentů.
https://www.facebook.com/459174714155429/photos/a.459491180790449/3164368970302643/?type=3

