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Plavání v mateřské škole
Opět
po
roce
opět
jezdíme
plavat.
10. února jsme vyrazili na první plavání
v tomto školním roce, do plavecké školy
Medúza ve Slaném. Na plavání je přihlášeno 19
dětí z naší školky a moc se jim to líbí. Ostatně
posuďte sami….












“Co se Ti nejvíc líbí na plavání?
Jak tam mám kamarády a ještě, že plaveme raketu. (JZ)
Třeba to, že přeplaváváme celý bazén. Že jsme byli
v protiproudu, to byla velká legrace. A ještě, že jsme byli
ve vířivce. (DT)
Mně se nejvíc líbí, jak se potápím nebo jak čarujeme a
ještě se mi nejvíc líbí plavání s destičkama. (JB)
Jak jsme dělali raketu, a jak jsme byli ve vířivce. (AŠ)
Jak se převlíkáme v šatnách. A jak bubnujeme do vody.
(JK)
To jak skáču kufr z velké výšky do vody, a ještě jak mám
pásky kolem bříška. A taky jak se potápíme a skáčeme.
(JM)
Jak jsme zachraňovali zvířátka a potom jak jsme ručkovali
po desce. (MŠ)
Mně se nejvíc líbilo, jak jsme se koupali a plavali a taky jak
jsme skákali do vody. (MN)” (KM)

První pololetí je za námi
Je to jak včera, když jsme stáli
1. září na školní zahradě při
slavnostním zahájení školního
roku. Čas uběhl jako voda a
první půlrok školního roku je již
minulostí. Děti během této doby
poctivě pracovaly, získávaly
nové informace, sportovaly,
objevovaly a tvořily. 31. ledna
si za své snažení odnesly domů
pololetní
vysvědčení.
Pro
někoho bylo překvapením, ale
pro většinu z nich očekávanou,
spravedlivou
odměnou
za
pilnou práci a snahu, kterou
dokazovaly celý půlrok.

Projektový den na téma globální výchova
Pátek před jarními prázdninami probíhala v základní
škole projektová výuka napříč všemi ročníky. Náplní byla
globální výchova s tématem „Když se kácí lesy“. Žáci
vyhledávali
informace
i
vyráběli
vše
možné, co se
týká lesů u nás
i ve světě.
Děti si přiblížily
závažný
problém
oteplování

planety
i
ekologické
rovnováhy. Dozvěděli se,
jak šumavské lesy samy
dokáží
bojovat
s kůrovcem.
Pochopily
pojem recyklace a proč o
něm tak často slýchají.
Zjišťovaly technologický
postup výroby papíru,
zkusily si vyrobit ruční
papír.
Při
závěrečné
prezentaci
získaných
vědomostí se pak všichni
zkusili zamyslet nad tím,
proč a jak chránit lesy po
celém světě a předcházet
tak fatálním následkům,
které jejich nadměrné kácení přináší.

Připravujeme






8. 3. 2017 od 15 hodin v III. třídě ZŠ
Předškolička - rozvíjíme řečové dovednosti dětí
každý pátek plavecká výuka MŠ
10. 3. 2017 Školní ples
o předprodej vstupenek ve škole
u D. Dobešové v době pokladních hodin
27. - 31. 3. 2017 Týden sběru starého papíru
Pozor na změny v termínech zápisů do škol:
o 7. dubna 2017 Zápis do 1. ročníku ZŠ
o 9. května 2017 Zápis do MŠ (od 1. 9. 2017
bude povinná předškolní docházka pro
pětileté děti)

