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Školní ples
Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se
konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se
postaraly děti z tanečního kroužku pod vedením paní
vychovatelky Mirky Štancové. Naprosto bravurně,
v krásných elegantních oblečkách, zatančily Mazurku a
moderní tanečky. Jejich vystoupení bylo moc hezké a
povedlo se jim. Ani my dospělí jsme se nenechali
zahanbit a rozjeli to ve velkém stylu. Některé taneční
kreace by nám mohl závidět i M. Jackson. Chvilku
oddechu jsme si dopřáli při losování tomboly, a potom
zase hurá na parket. O velké překvapení všech jsme se
postaraly my,
učitelky, s krátkým spartakiádním
tanečkem „Poupata“. Ovšem zlatým hřebem večera bylo
závěrečné předávání poupat růží od paní ředitelky
v pionýrském
kroji.
Většina
z nás
v tuto
chvíli
vzpomínala na svá mladá léta a působení v této
organizaci. Večer to byl opravdu velmi pěkný. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na jeho
přípravě podíleli: Rodičovskému sdružení Školáček,
našim dětem pod vedením paní vychovatelky M.
Štancové, všem kolegyním, rodičům a příjemnému
personálu restaurace U Tůmů.
(K.M.)
Výtěžek z celé akce bude použit na různé výlety (např.
připravovaný výlet do Legolandu) a na rozloučení
s dětmi na konci školního roku.

Zápis do 1. ročníku je za námi
Cirkusem po Evropě cestovali letos, 7. února 2014 i naši
budoucí žáčci 1. ročníku. V doprovodu rodičů přišlo ve 14
hodin devět předškoláků a společně si vyzkoušeli plnění
různých
úkolů.
Žonglovali
společně
s
klaunem
různobarevnými míčky, poznávali barvy, písmena,
geometrické tvary, říkali básničky. Cvičili společně
s akrobaty a dokreslovali postavičku. Vedli si velmi
pěkně. S menší nebo větší trémou zvládli všechna
cirkusová dobrodružství. Odnesli si i malou památku.
Děkujeme dětem naší školy, které se účastnily jako
průvodci a pomocníci předškoláčků i učitelů. Děkujeme
paní učitelce K. Hlavsové za přípravu zápisu, p. ředitelce
a dalším pedagogům.
(L.N.)
Výsledky zápisu: Žádost podalo 9 dětí, z toho je
8 přijatých a 1 žádost o odklad školní docházky.
Volných míst ve škole bylo 8, proto v letošním roce
byli přijati všichni zájemci!

Personální změna
S koncem měsíce února naše pedagogické řady
v základní škole na vlastní žádost opouští pan učitel
Mgr. Emil Červený. Velice děkujeme panu učiteli
Červenému za obětavost a píli, kterou vkládal do
odvedené práce s dětmi i při přípravách hudebních
vystoupení. Přejeme mu hodně štěstí a pracovních
úspěchů v další životní etapě.
Jeho místo převezme nový pan učitel Bc. Martin Libecajt,
kterému stejnou měrou přejeme hodně sil a pracovního
štěstí v naší škole.
(Kolektiv ZŠ a MŠ)

Projektové vyučování
V den pololetního vysvědčení si žáci v základní škole
zpestřili dopoledne projektovým vyučováním na téma
VODA ŽIVÁ. Děti se rozdělily do skupinek. Každá
skupinka měla zpracovat jiné téma – někdo dělal
pokusy, vyráběli maketu mořského světa, jiní zase
zjišťovali, jak je to s čistotou vody v řekách, mořích a
oceánech. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých
informací. Třeba, proč je voda důležitá pro živé
organismy nebo jak souvisí hladina moří a oceánů
s celkovým klimatem naší planety. Zajímavým zjištěním
bylo i jaké jsou zdroje pitné vody, včetně minerální.
Skupinky pak pod vedením paní pedagogů vypracovaly
úžasné
prezentace,
které
ostatním
představily.
Prezentace (stejně jako při minulém projektovém
vyučování) jsou k zhlédnutí na schodišti školy.
Na závěr se žáci rozprchli do svých tříd, připraveni na
odměnu za pololetní práci ve škole – vysvědčení. Pro
někoho bylo milou odměnou. Pro jiného zase návodem,
jak se v některých předmětech maličko zlepšit.

Pomyslnou třešničkou na dortu byla čokoládová fontána,
trochu opožděný vánoční dárek od Rodičovského
sdružení, který si děti v základní škole moc přály.
U stolku s kousky ovoce a spoustou mléčné čokolády se
po obědě tvořila dloouuhááá fronta.
(A. P.)

Připravujeme





10. – 14.3. Jarní prázdniny v základní škole
18. 3.
Den otevřených dveří v ZŠ i MŠ
19. 3.
Zápis do MŠ (středa, 10 – 16 hodin)
25. 3.
MŠ návštěva kina Hutník „Příhody
včelích medvídků“

Poděkování

 hlavním sponzorům plesu:
paní Matulové - výroba cukrářských výrobků
www.dortyma.cz
paní Vodové – výroba šperků, tel.: 728602218
panu Krupičkovi – malování a broušení skla,
tel.: 776885098
paní Kocajové – výroba cukrářských výrobků,
tel.: 728058057

paní Stankeové – masáže, kosmetika,
tel.: 724267334
 ostatním sponzorům, kteří poskytli ceny do
tomboly a všem, kteří se podíleli na přípravách
školního plesu
 všem, kteří se podíleli na přípravách zápisu do
1. ročníku

