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Recitační soutěž „Slánka“
Dne 16. března 2011 jsme se zúčastnili oblastní přehlídky
dětských sólových recitátorů s názvem „Slánka“,
organizované Střediskem volného času Domu dětí a mládeže
ve Slaném. Celé soutěže se zúčastnily děti věkové kategorie
od 1. do 9. ročníku ZŠ.
Za naši školu byly přihlášené dvě recitátorky, Hanička
Štancová (3. ročník) a Eliška Hlavsová (5. ročník). Obě
slečny se pečlivě připravovaly, pilně trénovaly paměť
a přednes pod vedením p. učitelky L. Nové. Bohužel,
z důvodu nemoci Haničky, se zúčastnila nakonec pouze Eliška
Hlavsová.
Ačkoli jsme se neumístili na prvních třech místech,
bezesporu jsme splnili hlavní kritéria hodnocení recitátorů, kterými byla zejména
přirozenost projevu, vybavenost recitátora, umělecká hodnota textu, přiměřená
interpretační úroveň a v neposlední řadě i zvládnutí trémy.
(A.Povolná)

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 (malá statistika...)
K zápisu do mateřské školy přišlo 18. března 2011 celkem 25 zákonných zástupců
se žádostí o přijetí. Správní řízení bude ukončeno během měsíce dubna a po konzultaci
s OÚ a dle stanovených kritérií budou vydána rozhodnutí o přijetí.
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PROJEKT „DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA“ (POPIS DOMÁCÍHO MAZLÍČKA)
Vločka
Vločka je králíček. Je malinká a bílá. Má
ráda seno a tvrdý chleba. Někdy jí dám
jablíčko a mrkev. Je to moje kamarádka.
Mám ji ráda.
(K. Lapáčková, 2. r.)
Čichavci
Moje ryby jsou čichavci. Jsou zlatí a
šedí. Každý pár čichavců dělá hnízdo na
hladině. Dělají ho z bublinek.
(E. Vychytil, 2. r.)

Co pro mě znamená jaro?
Martin Šťáhlavský, 5. r.
Jaro pro mě znamená, že všechno kvete.
Mám jaro rád. Ale když všechno kvete, mám
sice alergii, ale to nic není. Já si jaro užívám!
Mám rád vůni kytek a přírody. Rád poslouchám
cvrkání cvrčků a zpívání ptáčků. Jaro je pro mě
velké znamení přírody, lehnu si na trávu,
poslouchám přírodu a koukám, jak lítají motýli.
Chodím rád ven, už stačí málo oblečení.

Max
Náš Max je hodně tlustý. A taky pořád
spí. Když se koupu, tak vyleze na vanu.
Je to kocour.
(A. Donovalová, 2. r.)
Pavlína
Je mazlivá. Má černou barvu. Je hravá.
Ráda spí v trávě. Pavlína je moje kočka.
(P. Sejk, 2. r.)
Můj pes
Můj pes je skvělý. Jmenuje se Barbí. Je
malá, má sklopené uši a krátký ocas.
Má hnědou a černou a bílou srst.
(M. Petrák, 2. r.)

Co pro mě znamená jaro?
Matěj Kocaja, 5. r.
Jaro je krásné období, rostou kytky,
kvetou stromy, zpívají ptáci a přicházejí na svět
zvířata. Začíná být teplo. Můžeme jezdit na
kole a sportovat. Můžeme se koupat v bazénu,
v rybníku nebo můžeme k moři. Krásně svítí
slunce, vylézá hmyz, roste tráva. Je pěkné
počasí na výlety.
Hlavně vše voní.

Co chystáme v dubnu?
 vystoupení na Vítání občánků 2. dubna 2011
 někteří žáci základní školy se zúčastní 4. dubna 2011 místního kola
ekologicko-sportovní soutěže „Indiánská stezka 2011“
 plavecká výuka MŠ (únor – červen 2011)
 Konzultace s rodiči dne 12. dubna 2011 v odpoledních hodinách
 Velikonoční prázdniny ZŠ ve čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2010
 Velikonoční pondělí 25. dubna 2011 - volno

Naše poděkování patří

 paní Janě Dejmové za hračky pro mateřskou školu.
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