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Pěší túra do miniZOO
13. prosince, v den další nucené odstávky el. proudu, jsme
se vydali na pěší výlet do miniZOO v Zájezdě. Děti s sebou
nesly různé dobroty pro zvířátka. Ujala se nás průvodkyně,
vysvětlovala dětem vše o životě zvířat, která v miniZOO
chovají. Nejvíce děti zaujaly malé opičky, surikaty a velbloudi.
Navzdory ošklivému počasí se výlet vydařil a dětem se moc
líbil. (L.N.)

Tradiční Zpívání pod jedličkou
Letošní tradiční Zpívání pod jedličkou proběhlo – vzhledem
k netypicky teplému počasí – venku. Celá akce byla spojená
se školní prodejní výstavou. Prodávaly se výrobky dětí z celé
ZŠ, ŠD, i MŠ. Různá přáníčka, obrázky, svícínky, ozdoby
na stromeček. K navození kouzelné vánoční atmosféry děti,
pod vedením pana učitele E. Červeného, krásně zazpívaly.
Poté se rodiče a prarodiče rozptýlili po celé budově, včetně ŠD
i MŠ a hojně nakupovali výrobky dětí, za což jim patří veliký
dík! Nejen proto, že udělali dětem radost, ale také protože
se za vybrané finanční prostředky nakoupily dárky do tříd.
Na závěr zajistily paní kuchařky ve ŠJ pohoštění v podobě
vánočních cukrátek (poskytly maminky, děkujeme),
vánočního punče a čaje. Zkrátka bylo to příjemné „zastavení“
v době vánočních příprav.

Vánoční besídka
Kalendářní rok jsme ve škole zakončili v pátek, 20. prosince
2013, vánoční besídkou. Všichni se sešli u vánočního
stromečku. Velmi milé překvapení si připravily děti
4. a 5. ročníku pro ostatní děti. Pečlivě nastudovaly vánoční
zvyky a tradice jiných zemí z celého světa a společně je pak
představily ostatním spolužákům. Nakonec se děti netrpělivě
vrhly na dárečky, které na ně čekaly pod stromečkem.
Potěšily je různé hry, hračky i stavebnice.

Během
poledne
a
odpoledne
se
pak
postupně rozcházely plné
nadšení
i
natěšení
na kouzelný vánoční čas,
který na každého z nich
čekal doma.

Práce žáků
Můj hrneček
„Můj hrneček je velký a má obrázek
kravičky. Rád z něj piju mléko, vodu, kakao,
šťávu, čaj. Dostal jsem ho od babičky
a dědy k 5. narozeninám.“
(M. V., 3. r.)
Můj hrneček má obrázek
princezny. Ten hrneček je barevný. Je k pití.
Na džus, a k mlíku, a různým pití. Mám ho
ráda. Dostala jsem ho, když mi bylo 7,
od babičky Květy.“ (V. L., 3. r.)
Bajka o pyšném lvovi
„V ZOO bydlel jeden lev (a protože jak je známo lvi jsou
králové zvířat) byl velice pyšný každému poroučel ty jdi sem
a ty jdi tam to si pochutnám prozpěvoval. Návštěvníci se mu
museli klanět. Kdo se mu neuklonil toho
kousnul. Jenda a Klárka se mu neuklonili
a lvu zalepili tlamu. Ha ha ha zasmáli se tak
jestli
nebudeš
hodný
tak
ti
tlamu
neodlepíme. A od té doby se v ZOO žilo
dobře. Lev říkal jen dobrý den.“ (žáci III. tř.)

Zápis do 1. ročníku

Poděkování
 p. Sýbolové za materiál do ŠD
 p. Provazníkové za hračky do ŠD
 poděkování patří všem, kteří zakoupením výrobků dětí
zajistili finanční prostředky k nákupu hraček do ŠD
(nejen do ŠD)

