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„Jak na Nový rok“
4. ledna se žáci sešli
ve škole po vánočních
prázdninách v plné síle
a
odpočatí.
Nový
kalendářní rok začali
všemi
oblíbeným
projektovým
dnem
s názvem
„Jak
na
Nový rok“. Ve skupinkách žáci zjišťovali informace a
vytvářeli prezentace o jednotlivých měsících roku, které
pak předvedli před ostatními dětmi.
Jejich výsledné práce jsou ke
zhlédnutí na chodbě v novém patře.
A protože bylo nezbytně nutné nový
rok pěkně přivítat, sešli se všichni
téhož
dne
v
podvečer
na
novoročním
spaní
ve
škole.
S významnou
pomocí
Žákovské
rady měly děti připravené různé
hry, diskotéku a venkovní stezku
odvahy. Celou „párty“ jsme ukončili
druhý den ráno při společné snídani
ve školní jídelně. Nebyly by to
neunavitelné děti, kdyby hned po snídani neskočily
rovnýma nohama zpátky do proudu výuky.

Slavnostní otevření 2. NP
18. ledna 2016 jsme
slavnostně otevřeli nové
prostory v 2. patře: dvě
třídy základní školy,
sborovna a malá, ale
konečně
naše
TĚLOCVIČNA!
Po velkých přípravách
se sešlo vedení školy
s pedagogy, paní starostkou a zástupci obce, zástupci
stavby, dětmi, jejich rodiči a prarodiči v budově školy.
Děti, pod vedením pedagogů, měly připravený program
pro potěšení všech. Po krátkém proslovu paní ředitelky
i
paní
starostky,
která
slavnostně přestřihla pásku,
si všichni mohli prohlédnout
nové prostory celé nástavby.
Připravené pro všechny bylo
i
pohoštění
v
podobě
jednohubek, sladkých dobrot
a nealkoholického šampaňského. Dalším a velmi milým
překvapením byl velký dort v podobě a tvaru školy, který
pochází z cukrářské “dílny” Lucie Holečkové. Společně si
na něm pak všichni
pochutnali.
K našemu potěšení
byla účast z řad
veřejnosti
hojná.
Doufáme, že se
dětem i dospělým
bude
v
NOVÉM
líbit.

Zápis do 1. ročníku
Rok utekl jako
voda a nachýlil se
opět čas, kdy rádi
mezi
námi
přivítáme
nové
tvářičky z řad
předškoláčků.
K zápisu, který se
konal v pátek
22.ledna od 15
hodin,
přišlo
jedenáct dětí. Pro snazší zvládnutí trémy jim společnost
dělali starší žáci z vyšších ročníků naší školy. V maskách
označujících roční období – jaro, léto, podzim a zima – je
provázely jednotlivými stanovišti, kde budoucí školáci,
pod vedením pedagogů, svědomitě plnili úkoly a
předváděli své dovednosti. Za odměnu si odnesli drobné
dárečky a my se už moc
těšíme, až v září rozšíří náš
školní kolektiv.

Zimní radovánky
Letošní zima, stejně jako ta
loňská, je téměř bez sněhu.
Občas napadne pár centimetrů,
ale hned se oteplí a sníh
roztaje. A tak, jen co se objeví
první sněhový poprašek, děti
už řádí na bobech a sáňkách.
Když se poštěstí a připadne
trošičku víc bílé peřinky, staví
vesele sněhuláčky i sněhuláky.

Starší děti využily první sněhové
nadílky a v rámci tělesné
výchovy vyrazily na kopec za
školu za zimními radovánkami.

Poděkování








Manž. Hanzlíkovým
za finanční dar 10.000 Kč.
Rodičům i dalším členům
rodiny
za
pomoc
při sestavování nábytku v 2.
patře.
Maminkám i babičkám za
dobroty pro děti k snídani při spaní ve škole.
P. Čermákové, p. Beranovi a hasičům za pomoc při
stěhování třídy prvňáčků do nových prostor.
L.
Holečkové
za
upečení
krásného
dortu
k příležitosti slavnostního otevření 2. NP.
Všem, kteří se podíleli a podílejí na tom, aby se
nejen děti ve škole cítily dobře. 

Připravujeme




1. února pojedou žáci 4. a 5. ročníku navštívit do Prahy
REVOLUTION
TRAIN
(„Protidrogový
vlak“
www.revolutiontrain.cz) - nejvýznamnější projekt v ČR
v oblasti drogové prevence, který slaví úspěch u
návštěvníků různých věkových kategorií.
8. – 12. února budou v základní škole jarní prázdniny.
Mateřská škola má běžný provoz.

Přijďte si zacvičit!
V nové tělocvičně již nyní probíhá pro veřejnost cvičení jógy,
a to každé pondělí od 18 do 19:30.
Pokud máte další nápady na její využití k cvičení a máte chuť i
takové cvičení zorganizovat, kontaktujte nás ve škole.

