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Lyžařský výcvik 23. - 28. 3. 2018
Ve dnech 23. - 28. 3. se 13 žáků a 2 pedagogové naší školy zúčastnilo lyžařského kurzu ve skiareálu Aldrov v krkonošských Vítkovicích.
Menší počet žáků i zvolený čas konání kurzu těsně před koncem
zimní sezóny přispěly k uvolněnější atmosféře celého výcviku, neboť vyjma dalšího lyžařského kurzu žáků z Masarykovy základní
školy ve Staré Pace (kteří s námi sdíleli i prostory chaty Eliška,
ve které jsme byli ubytováni), jsme měli po většinu času celou
sjezdovku čistě pro sebe. Oproti zvyklostem tak naši žáci nemuseli být rozděleni do družstev, mohli jezdit po většinu času sami
a veškerá výuka probíhala individuálním způsobem, či v rámci
menších skupinek. Výcvik na běžkách byl nahrazen pěší turistikou
(vzhledem k nedostatku běžkařských stop šlo o prozíravý krok)
a závěr sjezdového výcviku byl korunován závody ve slalomu.
Přestože jsme byli početně malá výprava, nepochybně jsme
si za necelých 6 dní konání kurzu udělali své jméno a řadě lidí
jsme se zapsali do paměti – ať už se jednalo o ochotnou obsluhu
místního skiservisu a půjčovny lyží, kde jsme byli poněkud nedobrovolně pravidelnými hosty; majitele chaty Eliška, pana Tauchmana, který přes počáteční zmatky ohledně ubytování plnil
díky obratné diplomacii všechna naše přání; rodinný ukrajinský
personál chaty, který nám umožnil využívat i technické zázemí
a panu učiteli dokonce i vlastní ubytovací prostory; vstřícné
a milé osazenstvo chirurgického oddělení nemocnice v Jilemnici
a lékáren ve Vrchlabí; naše kolegy i kolegyně ze Staré Paky,
se kterými jsme po celou dobu výborně vycházeli; i jednoho poněkud sveřepého zaměstnance Horské služby, se kterým jsme
přes prvotní hulvátství „srovnali účty“ a rozešli se v dobrém.
Celý lyžařský kurs byl zdrojem nevšedních zážitků a událostí
(jak je patrno už z výše uvedeného soupisu osob, se kterými jsme
museli jednat) jak pro žáky, tak pro pedagogy – navzdory drobným
kázeňským prohřeškům se naši žáci po celou dobu chovali dobře
a soudě podle závěrečného hodnocení, byli všichni spokojeni, ba
dokonce již někteří projevili zájem o účast na dalším zimním výcviku, což je pro nás pedagogy nejlepším oceněním odvedené práce.

Úřad městyse Pecka
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McDonald`s Cup
Ve dnech 17. a 19. dubna se žáci a žákyně naší školy zúčastnili okrskového
kola 21. ročníku fotbalového turnaje „McDonald`s Cup“, kterého se již tradičně
účastníme.
Prvním, kdo bojoval o uznání a postup, bylo smíšené družstvo chlapců a dívek
ze 2. - 3. třídy a navzdory tomu, že neměli příliš času na sehrání či složitější
taktiku, předvedli všichni naši reprezentanti nesmírně srdnaté výkony a do všech
zápasů se vrhali s příkladným nasazením. Sportovní hala na ZŠ Husitská se tak stala
jevištěm velmi zajímavých výkonů, které se navíc s každým okamžikem zlepšovaly
až k poslednímu zápasu – v našem případě již tradičně proti favorizovaným Lázním
Bělohrad, nad kterými jsme dokonce skoro celý poločas měli náskok jedné vstřelené branky. Přestože jsme nakonec nezvítězili a skončili na 4. místě, vysloužili
jsme si ze strany všech zúčastněných i ze strany organizátorů sympatie a vřelý
aplaus, přičemž všem dětem patří velké poděkování nejen za sportovní výkony,
ale i za vzorné chování nejen během turnaje.
Naši starší žáci a žákyně ze 4. - 5. třídy dostali příležitost předvést svou fotbalovou formu již o dva dny později, tentokrát ve venkovních prostorách na umělém
trávníku u ZŠ Husitská a od prvního momentu se jednalo o skutečné sportovní
drama. Ideální slunečné počasí i delší herní doba (2x15 minut oproti 2x12 minut
u menších žáků), stejně jako vyspělejší forma a důraz na techničtější hru učinily
z každého zápasu velkou podívanou. Naše smíšené družstvo si od prvního zápasu
dokázalo vybojovat prostor na hřišti, dostávat se do gólových šancí, zakončovat
a kombinovat, stejně tak jako bránit svůj prostor před soupeři, přičemž i zde platilo, že s každým zápasem se naše forma ještě zlepšovala. Poslední utkání turnaje
– jak jinak než s favority z Lázní Bělohrad – bylo vůbec nejdramatičtějším zápasem celého turnaje a zde je nutno žáky obzvláště pochválit za vynikající výkon,
neboť jako jediní za celý den proti tomuto soupeři neprohráli, nýbrž vybojovali
remízu proti jednoznačnému vítězi turnaje. Přestože bodově jsme se opět umístili
na 4. místě, ovace a uznání, kterých se nám dostalo, vysoce překonaly všechna
očekávání.
Všem našim žákům a žákyním, kteří se zůčastnili turnaje patří velká pochvala
za skvělé nasazení, sportovního ducha a nezdolnou vůli, se kterou se účastnili všech
zápasů, stejně jako za jejich férové a čestné jednání. Naší škole vybojovali uznání
a sympatie ostatních škol i přihlížejících a všichni věříme, že nás ani v budoucnu
tento sportovní zápal neopustí a budeme své úsilí moci korunovat dalšími úspěchy.

Svoz popelnic v květnu 2018
					- svozový den úterý, Bělá u Pecky - středa
Pecka, Lhota u Pecky, Vidonice		

8. a 22. května

Bělá u Pecky				

9. května
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Mateřská škola Pecka informuje
Zápis dětí do mateřské školy v Pecce na školní rok 2018/2019
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do naší mateřské školy dne 10. května
od 14:00 do 17:00 hodin.
Přineste s sebou:
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (tiskopis si můžete
vyzvednout již nyní v MŠ nebo si jej stáhnout na webových
stránkách MŠ www.ms-pecka.cz) s potvrzením dětského lékaře o pravidelném
očkování a zdravotním stavu dítěte, žádost můžete vyplnit i v MŠ
Průkaz totožnosti zákonného zástupce
Rodný list dítěte
		Přijďte se s vašimi dětmi podívat do naší mateřské školy
Proč navštěvovat naši mateřskou školu?
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Poznáváme svět s Křemílkem
a Vochomůrkou, od září 2017 obohacený o netradiční dny a staročeský kalendář.
Nabízíme:
Zájmové činnosti dětí – pěvecké, výtvarné, taneční, sportovní
Logopedická péče – individuální práce s dětmi
Práce s dětmi s OŠD
Tematické dny v MŠ
Sportovní aktivity – plavecký výcvik, tematické vycházky do okolí Pecky,
pobyt předškoláků na horách
Kulturní akce – divadla, besedy, koncerty, výlety…
Enviromentální výchova a pracovní činnosti dětí na školní zahradě, ochrana přírody
Akce pro děti, rodiče i širokou veřejnost, zapojení MŠ do veřejných akcí
V neposlední řadě hezké a podnětné prostředí pro všestranný rozvoj vašeho dítěte
Na nové děti i jejich rodiče se těší kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Kulturní, společenské a sportovní akce
4. května od 18 hodin, sál hasičské zbrojnice v Pecce – Ochutnávka vín na Pecce
		
- představíme vám vína z Čech – vinařská oblast Mělnicko a Litoměřicko,
			 ochutnáte vybraná vína s přívlastkem. Cena 300 Kč, v ceně je malé
			 občerstvení a hudba. Předprodej vstupenek v knihovně do konce dubna.
5. května od 10 hodin, Koupaliště a kemp Pecka - 9. ročník Bloudění Podkrkonoším
– setkání přátel orientační cyklistiky pod názvem Bloudění Podkrkonoším,
		 akce je určena pro dvojice, které spolu podle mapy hledají kontroly, a to
		 sice v časovém limitu, ale zato naprosto dle svého uvážení. Na Bloudění
		 najdou svoji kategorii mladší i ti zkušení, ženy, muži, či mix dvojice. Bližší
		 informace, případně jak se přihlásit, najdete na stránkách závodu
		 www.bloudenipodkrkonosim.cz
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5. května od 19 hodin, hrad Pecka – Spolu
- hra nejen o tom, že Baarová má oči mandlové a Mandlová má oči barové,
		 ale i o těch, kdo je milovali a nenáviděli. Hra o Češích. Hra o nás.
8. května od 7 hodin, Úřad městyse Pecka – 41. ročník Květnového pochodu na Zvičinu
- Trasy: 8, 15 a 30 km. Prezence v přízemí Úřadu městyse Pecka od 7,00 do 9,30 hod.
		 Zváni jsou všichni příznivci pěší turistiky. Autobus jede v 10,30 hodin z náměstí
		 v Pecce. Pořádá Klub českých turistů, odbor Pecka.
8. května od 8 hodin, Základní škola Pecka – Pomozte upravit školní zahradu
- brigáda na školní zahradě. Cílem je vybudovat jezírko s vodopádem
		 a mokřadem. Prosíme o pomoc a podporu
12. května od 15 hodin, hrad Pecka – Vernisáž výstavy soch
- výstava souboru 15 autorských soch od sochařů převážně z Podkrkonoší
		 a Krkonoš. Program vernisáže: představení autorů, autorské čtení, pouliční
		 divadlo, koncert kapely The Grooves a hostů.
15. května v 8 hodin, Knihovna Kryštofa Haranta – Zájezd na promoci
		
– promoce studentů VU3V v ČZU v Praze ve 12 hodin. Hosté jsou vítáni,
			 podpořte naše studenty a pojeďte s námi. Cena za dopravu: 200 Kč.
19. května od 13 hodin, Kal – Okrsková soutěž v požárním sportu Peckovského okrsku
- Po skončení soutěže následuje taneční zábava, chutné občerstvení zajištěno.
19. května od 15 hodin, Fara Pecka – Dětské odpoledne
- s tvořivými dílničkami, dobrodružným hraním a v případě dobrého počasí
		 také opékáním buřtů. Připravují maminky z Mostku.
26. května od 9 hodin, hrad Pecka – Když ještě Harant hlavu měl
- speciální kostýmované prohlídky peckovského hradu. 11 místností – 11 příběhů
		 dávné peckovské historie.
27. května od 18 hodin v kostelíku sv. Maří Magdalény ve Stupné – Koncert Sboru Pecka
		
- Zveme k pěší procházce na unikátní místo. Výtěžek z dobrovolného vstupného
			 bude věnován na opravy kostelíka.
1. června od 19 hodin, Kostel sv. Bartoloměje
– Koncert komorního orchestru MUSICA ANTIQUA
6. června od 15,30 hodin, sál hasičské zbrojnice – Pasování prvňáčků na čtenáře
- slavnostní ceremoniál, při kterém jsou žáci 1. třídy ZŠ oceněni za to, jak se
		 naučili během školního roku číst. Po skončení akce je v knihovně připraveno
		 občerstvení a můžou si zapůjčit svoji první knížku.
8. června od 9,15 hodin, náměstí Pecka – Pochod KČT
- pochod po modrém turistickém značení – Staňkov, Červený vrch – Mostek –
		
občerstvení a autobusem návrat do Pecky. Každý, kdo má zájem se projít, je vítán.

e-mail: podadelna@mestys-pecka.cz		

web: www.mestys-pecka.cz

