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VÝSTAVA

Rozmanitosti světa v nás
výstava žákovských prací Základní školy, Sedlčany, Konečná 1090

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 1. 12. od 17 hod. 
Výstavu si můžete prohlížet od 2. 12. 2016 do 4. 1. 2017.

Tento rok si naše škola připomněla neuvěřitelných třicet let od zahájení 
výuky v Konečné ulici v Sedlčanech. Chceme proto tuto instituci představit 
široké, nejen pedagogické, veřejnosti a přiblížit činnost pedagogů a ukázat 
výtvarná, rukodělná i literární díla a dílka našich žáků.

Naše škola je jiná než školy, které většina lidí zná. Žáci se v ní učí podle 
svých možností a schopností. Žijeme společně s dětmi, které potřebují spe-
ciální péči a trpělivý individuální přístup. Tím se trochu odlišujeme. Máme 
sice všechny učební předměty, které znáte ze školy, ale v rozvrhu našich 
žáků najdete, vedle výtvarné a hudební výchovy, také výchovu dramatickou. 
Mnoho hodin věnujeme pracovní výchově, kde děti rozvíjí své dovednosti, 
svou kreativitu a v posledních ročnících se připravují na budoucí povolání.

Celý školní rok tepe náš život v souladu s přírodou a se zvyky, které 
s proměnami ročních období souvisí. Třída speciální tak například před-
staví své práce na téma Otvírání studánek, Vlna a ovečky, Hnízda a ptáčci, 
Sluníčka. Velkým jarním tématem byly Čarodějnice, kde děti sbíraly byliny, 
vařily lektvar i pampeliškový med, kreslily a vystřihovaly netopýry. Na za-
čátek roku si zvolily téma  Duha. Zabývaly se barvami duhy, objevovaly je 
ve všedních věcech, dokonce si sami v jejich barvách vyrobily jednoduché 
pomůcky. Ani první stupeň, tedy 1. - 5. třída, nezůstává pozadu. Uvidíte 
práce z papíru, který se dá různě trhat, mačkat, stříhat, lepit. Práce z tex-
tilu, zajímavé výrobky keramické (např. Betlém, pítka pro ptáčky, metály 
maršála  Radeckého). Mnoho prací je z přírodního materiálu samotného. 
Na druhém stupni výrobky trochu zvážní. Nehrajeme si již na „jako“, ale vy-
rábíme věci opravdové a užitečné, takové, které se mohou stát předmětem, 
který máme rádi, ze kterého se může stát dárek pro někoho nám milého. 
U dívek je oblíbené šití. Šicí dílna vám představí výrobky od jednoduchých 
(utěrky, jehelníčky, sáčky na bylinky, škapulíře), po složitější (polštáře ušité 
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Pátek 9. 12. od 18 hod.                                                     BESEDA

Karel Hvížďala
Beseda s novinářem a esejistou Karlem Hvížďalou, autorem 

světoznámé knihy rozhovorů s Václavem Havlem Dálkový vý-
slech, nad aktuálnímí tématy (politika, svět, média). 

Akci moderuje novinář a vydavatel Zdenko Pavelka.
 
Více o autorovi a jeho tvorbě:
Karel Hvížďala byl od roku 1966 reportérem týdeníku Mladý 

svět, v letech 1971–1977 pracoval jako redaktor nakladatelství 
Albatros, v  roce 1978 emigroval do SRN. Žil v Bonnu a pracoval 
v nakladatelství Index a spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa 
i s rozhlasovými stanicemi Deutsche Welle a BBC, psal rozhlasové 
hry a vydával knihy. V květnu 1990 se vrátil do Prahy a nastoupil 

v redakci deníku 
Mladá fronta jako 
šéfreportér a brzy 
se stal předsedou 
představenstva ce-
lého vydavatelství 
MAFRA. Na podzim 
1994 spoluzaložil 
s Jaroslavem Ko-
vaříkem časopis 
Týden a byl  jeho 
šéfredaktorem.

Od roku 1999 je 
svobodným žurna-
listou a spisova-
telem. Pravidelně 
komentuje domácí 
a zahraniční politic-
ké dění a také dění 
na mediální scéně v 
Českém rozhlase 6.

Karel Hvížďala je autorem knih rozhovorů, próz, rozhlasových 
her, knih o médiích, esejů a knížek pro děti. V řadě knižních roz-
hovorů se snažil dokumentovat existenci a charakter svobodného 
myšlení v podmínkách nesvobody (Václav Havel, Karel Schwar-
zenberg, Jiří Gruša, Karol Sidon, Jiří Suchý aj.).

Je držitelem několika novinářských i literárních cen doma 
i v zahraničí.

technikou patchwork). Uvidíte i tisk na textil, který jsme použili na třídní 
trička, košíky, které jsme upletli z papíru a od pravých, proutěných, jsou 
k nerozeznání. Obojí vyráběli také chlapci, jejichž hlavní činností je práce 
v dílnách. Vyrábějí výrobky ze dřeva, plastu a kovu. Učí se pracovat podle 
technického nákresu, což není jednoduché. Představí se vám hlavně pra-
cemi ze dřeva. Uvidíte například plátovaný rámeček, krabičku ze dřeva, nůž 
na dopisy. Součástí pracovního vyučování je práce na školní zahradě, kam 
vyrobili jmenovky na záhony. Výtvarná výchova pak z velké části souvisí 
s různými výukovými předměty. Věnovali jsme se tématu Město, Karel IV., 
Můj portrét, Stromy, Brouci, Květiny, vše z našich malých přírodovědných 
konferencí. K přečtení zde budou slohové práce, články do školního časo-
pisu, autorské básně, ukázka společně vytvořeného divadelního scénáře. 
Naše škola žije bohatým životem. Vydáváme školní časopis, několik let 
spolupracujeme s Městskou knihovnou v Sedlčanech na projektech, jejichž 
výsledky také uvidíte na výstavě.     Anna Nádvorníková, ZŠ Konečná 1090
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Kluby v komunitním centru:
Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které 

v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se 
přijít třeba i nezávazně poradit…

Fotografování – FotoFlegmatici Sedlčany: 18. 12. od 18 hod.
Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé 

pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od 17.30 do 18.30 
hod. pouze pro ženy, od 18.30 do 19.30 hod. pro ženy i pro muže.

Klub Mnémé (= Klub pro všechny aktivní seniory): 14. 12. od 
9 hod.

Klub pletení a háčkování: každý pátek od 15 do 17 hod. 
Krajkový klub (paličkování): každé úterý od 15 do 18 hod.
Kreslení – Kurz Lukáš: 10. 12. od 9 hod.
Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti 

od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod.
Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod.

Pátek 16. 12. od 18 hod.                                             PROMÍTÁNÍ

Hooligan Sparrow
promítání čínského/amerického dokumentu z roku 2016, 

který je součástí festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět. 

Anotace filmu: 
Je chaj-jen neboli Hooligan Sparrow je neohrožená lidskoprávní 

aktivistka bojující v Číně především za práva žen. Klidně zadarmo 
pracuje v nevěstincích, aby prostitutkám vymohla právní status 
a nárok na zdravotní péči. 

Na sociálních sítích získala takovou popularitu, že by její zatčení 
nejspíš vyvolalo nežádoucí pozornost. Režisérka Nanfu Wang se 
po dvou letech života v New Yorku vrací do Číny, aby s obdivova-
nou Sparrow strávila léto. 

Jejich dobrodružství začne riskantním protestem proti znásilňo-
vání školních dětí, které je v Číně častým jevem. Odvážný snímek 
složený z tajně natočených filmových materiálů věrně zachycuje, 
jak Sparrow a její desetiletá dcera čelí drsné policejní šikaně.

Programy na dětském oddělení pro veřejnost:

Pátek 2. 12. 2016 od 15 hod. 
Mikulášské a čertovské nadělení – zavítá mezi nás Mikuláš se 

svým doprovodem. Připravte si básničku nebo písničku, abyste 
byli na Mikuláše, ale především na poťouchlé čerty připraveni. 

Od 16 hodin naváže na program Uhelná výtvarná dílna, ve které 
budeme kreslit uhlíkem uhlí a brambory pro čerty.

Středa 7. 12. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 9. 12. 2016 od 15 hod. 
Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka – 

čtení z knihy Záhada prázdné zvonice od spisovatelky Zuzany Po-
mykalové.  

Od 16 hodin budeme ve Zvonařské dílně tvořit zvonečky na vá-
noční stromek do knihovny.

Pondělí 12. 12. 2016 od 10 hod.
Vánoční stromeček z papíru - výtvarná dílna pro rodiny s dětmi.

Středa 14. 12. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 16. 12. 2016 od 15 hod.
Josef Suk – pořad o hudebním skladateli z Křečovic v podání 

knihovnic Aleny a Jany. 
Od 16 hodin na program naváže Hudební výtvarná dílna, při kte-

ré budeme splétat proutěný věneček zdobený nejen notami. 

Pondělí 19. 12. 2016 od 10 hod.
Jak pan Vrána slavil Vánoce – program pro rodiny s dětmi. 

Budeme si hrát, zpívat, povídat a užívat si předvánoční čas.

Středa 21. 12. 2016 od 17 hod.

Virtuální univerzita třetího věku
Zápis do letního semestru bude probíhat v knihovně od 2. 1. 

2017 do 7. 1. 2017. Přihlásit se může každý senior bez ohledu na 
to, zda už některý semestr navštěvoval. První přednáška se usku-
teční v pondělí 6. 2. 2017 v 10 hod.

Vánoční přání knihovnic
Vážení a milí přátelé,
vstupujeme do období, které by mělo být nejkrásnějším a nej-

klidnějším obdobím v roce. Také by mělo být časem naděje a vel-
kých očekávání. Zkusme si jej právě takto prožít a nenechme si 
jej pokazit spěchem, nervozitou a konzumem. Zkusme se v tom 
letošním adventním čase více setkávat a povídat si. Doufáme, že 
k tomu přispějí i naše programy v knihovně.         

Vaše knihovnice

Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 
se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 23. 12. 2016 od 15 hod.
Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka – 

čtení o Vánocích z knihy Astrid Lindgrenové. 
Sněhu bývá o Vánocích v posledních letech málo, proto si vyro-

bíme vločky v naší Zasněžené výtvarné dílně, která naváže na čtení 
v 16 hodin.

Středa 28. 12. 2016 od 17 hod.
Hajánek – podvečerní čtení, při kterém si budeme číst pohádky 

se zimní tématikou. Vhodné pro rodiny s menšími dětmi.

Pátek 30. 12. 2016 od 15 hod.
Komiksové hraní s bublinami – pořad, ve kterém budeme tvořit 

komiksové bubliny na krátké příběhy z knížek nebo naše vlastní 
vymyšlené příběhy. 

Na program v 16 hodin naváže výtvarná dílna Silvestrovský 
metr. Políčka na našem vyzdobeném a kresleném metru budou 
tvořit jednotlivé hodiny dne, které si pak na Silvestra můžeme ho-
dinu po hodině stříhat.


