Září
2. 9. byl zahájen školní rok 2018/19.
6. 9. v 8.30 a ve 13.30 navštívily 2 skupiny žáků dopravní hřiště na Žižkově –
park Židovské pece.
Dopravní hřiště
Se školou jsme byli na dopravním hřišti. Jeli jsme tam policejními auty. Na začátku
nám pan policista řekl něco o bezpečnosti chodců. Poté jsme se rozdělili na tři
skupiny. Jedna skupina dělala chodce, druhá dělala cyklisty a třetí skupina
procházela slalom. Každá skupina se vystřídala na každém stanovišti. Na prvním
stanovišti nám policisté řekli, jak máme přeházet přes silnici. Na druhém stanovišti
jsme jezdili na kolech podle značek a semaforu. A na třetím jsme poslepu procházeli
překážky. Po skončení jsme dostali různé věci jako například odrazky a reflexní
pomůcky. Nejvíce mě bavila jízda na kole.
Amélie B., 7. ročník
Navštívili jsme takzvané „dopravní hřiště“, což je policejní akce, na kterou jsme jeli
policejním autem. Navíc kousek od mého domova, takže jsem měl trochu obavy,
aby mě neviděl někdo, kdo mě zná a nemyslel si, že jsem něco provedl. Nejprve
jsme poslouchali něco o tom, že ilegální zahrádky se hlásí policii, ale přijde mi
hloupé otravovat policii s něčím takovým, co kdyby jim někdo chtěl volat, že se ho
chystá někdo zavraždit, to bych si nikdy neodpustil. Poté jsme chodili a jezdili na
kole nebo koloběžce. Myslím, že pro policii se jedná o ztrátu času a peněz, které by
raději měli investovat do chytání zločinců.
Ríša H., 10. ročník
9. – 14. 9. se konalo v Železné Rudě každoroční soustředění mladších žáků,
kterého se zúčastnili žáci: J. Šubrová, N. Černohlávková, N. Horváthová, D.
Chodúrová a K. Bažová.

11. 9. od 15 hodin proběhla v sále beseda s herečkou Terezou Bebarovou na
téma „Co nevíte o TV seriálech“.

12. 9. pedagogičtí pracovníci volili svého zástupce do školské rady.
18. 9. odpoledne se internátní žáci zúčastnili turnaje v dámě v Klubovně zrakově
postižených na Klamovce.

Turnaj v dámě
Dne 18. 9. konkrétně v úterý odpoledne jsem já, Eliška Marešová, Jan Singer, Nela
Mudrová, David Vařeka, Lenka Samková a Agáta Hrubcová jeli do klubovny zrakově
postižených lidí na Klamovce. Konal se tam kvalifikační turnaj v mezinárodní dámě
pro zrakově postižené. Zúčastnily se tam školy: Základní škola náměstí Míru
v Praze, Školicí středisko Dědina a Škola Jaroslava Ježka. Akce se zúčastnili i
profesionálové. Ze Školy Jaroslava Ježka z juniorů byl nejlepší: Jan Singer, z žen
Lenka Samková. Dále se umístil na třetím místě David Vařeka a já jsem byl na 19.
místě. Bylo to super, ale doufám, že se příště umístím alespoň na třetím místě.
Martin Z., 6. ročník

25.9. přišel povyprávět o životě a historii zábavného umění za žáky školy režisér
Gustav Oplustil.

Internátní žáci školy navštívili u příležitosti 112. výročí narození Jaroslava Ježka
jeho hrob na Olšanských hřbitovech.

a sklizeň brambor na školní zahradě …

