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Viktorka a Dřevíček
16. listopadu nás přišla do školky navštívit Viktorka a Dřevíček. Nevíte,
kdo je Dřevíček? Inu takový malý stromový skřítek, který nám spolu
s Viktorkou přišel zahrát divadélko o Oldřichovi a Boženě z Peruce. Děti
nebyly jen v roli diváků, ale staly součástí příběhu. Společně si zatancovaly,
zazpívaly a vybarvily několik obrázků, které je možné vidět na nástěnce
dole v chodbě školy.
K. Müllerová

Kleště

Škola

Hana Štancová

Hana Štancová

Jednoho dne zrána,
ozvala se rána.
Podívat se jdu,
nic tam nenajdu.
Jdu se kouknout ještě,
byly to jen kleště.

Hola, hola, škola volá.
Chodím do ní ráda, učení mě láká.
Dělení a počítání s chutí zase do učení.
Školu ráda mám, ráda počítám.

Děti, učitelé a ostatní zaměstnanci naší školy
Vám přejí zimní pohodu, hodně klidných chvil a radosti
po celou dobu Adventu i Vánočních svátků.

Muzeum rekordů a kuriozit
Ve dnech 25. a 26. 10. 2010 jsme navštívili ZŠ
v Božejově. V rámci dvoudenního výletu
na Vysočinu jsme také byli v ZOO Jihlava
a v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Po návratu do školy jsme my, děti z prvního
a druhého ročníku, rozhodly, že si také
vytvoříme vlastní Muzeum rekordů a kuriozit.
Začaly jsme skládat z papíru. Nejdříve čepice,
lodičky, ale později i parník, housenku, řetěz,
apod.
Vytvořily
jsme
plno
výrobků
od nejmenších (mini) až po největších (maxi).
Všechny máme vystaveny ke zhlédnutí
na chodbě v 1. patře ZŠ. Později se k nám
přidaly i některé děti z vyšších ročníků,
dokonce i někteří rodiče nám poslali příspěvky.
Všem děkujeme.
Pokud by se chtěl k nám přidat i někdo z naší
vsi a vytvořit třeba další „náš“ rekord, budeme
velmi rádi za každou pomoc, která povede
k rozšíření sbírky. Tuto sbírku se chystáme
po jejím ukončení (do 31. 12. 2010) nabídnout
muzeu v Pelhřimově.
Těšíme se na spolupráci a děkujeme.
Děti 1. a 2. ročníku

Co chystáme v
prosinci?
 Čert a Mikuláš
přijde do školy v pondělí
6. 12. 2010.
 Doplňující volby do
Školské rady
vyhlašuje ředitelka školy ve
dnech 8. – 10. 12. 2010
v prostorách školy. Je třeba
zvolit 2 zástupce za rodiče
a 1 za pedagogy.
 Vánoční zpívání
chystáme na pondělí
20. 12. 2010 od 16:00
(MŠ) a 16:30 (ZŠ).
Tentokrát Vám čeká
komorní předvánoční
setkání dětí, rodičů a
učitelů jednotlivých tříd.
 Vánoční besídky tříd
proběhnou ve středu
dopoledne 22. 12. 2010
 Vánoční prázdniny v ZŠ a
současně pánované
omezení provozu v MŠ
začíná ve čtvrtek 23. 12.
2010 a trvá do neděle
2. 1. 2011.
Škola a školka budou v tuto
dobu uzavřeny.

Pokladní hodiny
STŘEDA

7:30 – 9:00
15:00 – 16:30

Platby je možné hradit i na účet
školy. Termíny splatnosti jsou
vždy do 15. dne v měsíci.

Děkujeme
 p. Svobodové za papíry pro žáky ZŠ;
 p. Cupákové za hračky pro MŠ.

Základní škola a Mateřská škola
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 311 320 540 (ZŠ), 721 248 511 (MŠ)
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