Školáček

Výsledky zápisu
do 1. ročníku
základní školy
K zápisu do základní školy, který se konal
v pátek 21. ledna 2011, přišlo jedenáct
malých předškoláků. Do prvního ročníku
v září nastoupí celkem deset žáčků.
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Maminka

Maminka

Roman Krch

Barbora Kopecká

Moje maminka má středně velkou
postavu. Obličej má pěkný a na něm
má hnědozelené oči, střední nos a
takové střední rty. Vlasy má černé a
kudrnaté. Ráda nosí džíny a bílé triko.

Moje maminka má středně velkou
postavu a je štíhlá. Má šišatý obličej,
hnědočerné vlasy, hnědé oči, úzké rty
a úzký nos. Nejraději nosí černé tričko
a džíny, někdy i sukni. Maminka umí
Mám ji moc rád, protože je hodná a hezky kreslit.
moc dobře vaří.
Maminka
Hana Štancová
Moje maminka má středně velikou a štíhlou postavu. Má oválovitý obličej, na
tom obličeji má zelené oči, středně velký nos, malé rty, které si každý den
maluje červenou rtěnkou. Oči jí lemují černé řasy. Maminka má vlasy ostříhané
na ježka a mají červenou barvu. Moje maminka nejraději nosí modré džíny a
bílou halenku. Maminka je hodná, a když se rozzlobí, tak to umí napravit.

Co chystáme v únoru?
 Pololetní prázdniny ZŠ – 4. února 2011 (provoz MŠ se nemění)
 Divadlo Lampion „Strašidlo Bublifuk“ - 8. 12. 2011 dopoledne
 Školní ples – 12. 2. 2011 od 20 hodin na sále KD Stehečeves
 Jarní prázdniny ZŠ – 21. – 25. února 2011 (provoz MŠ se nemění)
 Doplňující volby zástupců rodičů do Školské rady

Naše poděkování patří

 paní Janě Balíčkové za hračky pro mateřskou školu,
 panu Petru Brožovi za sponzorský dar ve výši
10.000 Kč,
 paní Zuzaně Dolejší za hračky dětem k Vánocům,
 paní Alici Růžičkové za dobroty k Mikuláši...
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