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Č. 5. LISTOPAD/PROSINEC

ŠKOLKA
Mikulášská nadílka

MIKULÁŠ PŘINESL NÁM ZIMNÍ ČAS
Mik, Miku, Mikuláš přišel s čertem mezi nás,
Mik, Miku, Mikuláš přinesl nám zimní čas.

To se všechno 4. 12. událo,

Každé dítko hrdě stálo,

moc to pro nás znamenalo.

i když se vážně trochu bálo.

Balíček sladkostí mohl každý dostat,
avšak musel chvilku s Mikulášem postát.

Anděl, čert a Mikuláš,

Mikuláš měl s sebou knihu hříchů,

Na závěr jsme řekli hromadné: „Děkujeme,

přišli po roce zas.

některým to přišlo trochu k smíchu.

písničkou se vám za školku odvděčíme.“

Naši školku navštívili

Avšak kdo si na hrdinu hrál,

a dětské oči rozzářili.

věděl, že čert by si ho do pekla vzal.

Jsme přece děti a ty zlobí,
trochu křiku neuškodí.

Někteří měli možná strach,

Děti musely slíbit poslušnost,

Zda budeme andílci, nevíme,

za čertem se táhl pekelný pach.

a ve školce žádnou hlučnost.

za rok se však zase těšíme.
(autorka Bc. Jana Hodaňová)

ŠKOLA
Pasování na čtenáře
Dne 23. 11. jsme dětem uspořádali slavnost slabikáře. Museli jsme malinko
improvizovat, vzhledem k vzniklé situaci kolem koronaviru, ale dětem jsme
přece jen slabikář předali. Ještě než samotné pasování nastalo, musely děti
vysvobodit princeznu a vyplnit pracovní list. Po splnění a vybarvení všech klíčů,
jsme byli pasování na čtenáře. Paní učitelka si oblékla "kostým" královny a
jednotlivé žáčky pasovala mečem na čtenáře. Děti dostaly pamětní list a slabikář.

Soutěž WocaBee
Stejně jako minulý školní rok se žáci naší školy opět účastnili soutěže v
aplikaci WocaBee. Všechny naše třídy skvěle reprezentovaly školu. V
okresním kole jsme obsadili prvních pět míst (1. místo - třeťáci, 2. místo páťáci, 5. místo - čtvrťáci). Dál se ale mohli dostat jen ti nejpilnější, a to jsou
letos třeťáci. Dokonce se stali i vítězi krajského kola. V celostátním kole se
umístili na krásném osmém místě, gratulujeme!

Charitativní akce "Krabice od bot"
Naše škola se letos zapojila do sbírky "Krabice od bot" neboli
"Děti darují dětem". Jedná se o aktivitu, při které se děti učí
podělit se o vlastní hračky, myslet na druhé a pomáhat lidem
kolem sebe.
Děkujeme moc všem, kteří se zapojili.
Žáci čtvrté a páté třídy všechny donesené dary zabalili a už se
jen těšíme z toho, že dárečky udělají radost na správném místě.

První letošní sníh
Zasypal nás první sníh a prvňáčci, samou radostí, hned stavěli sněhuláky.
Konečně je tady zima, snad nám počasí dopřeje sníh i o Vánocích.

Mikuláš
V pátek i k nám do školy zavítal Mikuláš s andělem. Jak probíhalo setkání
s ním v první třídě? „I přesto, že měli s sebou čerta, ze kterého šel
opravdový strach, tak jsme ho do naší třídy nepustili. Všechny děti byly
moc hodné a krásně Mikulášovi přednesly báseň. Některým dětem sice u
nás ve třídě pomalu rostou růžky, ale už slíbily, že se polepší. Čert si
nakonec do svého pytle žádného žáčka 1. třídy neodnesl, naopak si děti
domů donesly balíček plný sladkostí.“ Příští rok se budeme zase těšit.

VV, PV a ČAJS
Když se tyto předměty prolinou, můžou vzniknou úžasná díla. Důkazem toho… jsou díla našich nejmenšíchprvňáčků. Za asistence rodičů (v době distanční výuky) měli vytvořit leporelo- Dřeviny kolem nás a Strom
rodiny, kde měli nakreslit členy rodiny s popiskem. Nenásilnou formou si tak zopakovali jehličnaté, listnaté
stromy, pojem rodina a zároveň se u toho i umělecky zabavili. Plány vymýšlela a zadávala paní učitelka
Losová.

Stromeček v kostele
V rámci VV a PV 1., 2. a 3. třída, s paní učitelkou Losovou, vyrobila ozdoby
na stromeček v kostele. Každá třída vyráběla jinou technikou. Byla to veliká
radost a zároveň veliká zodpovědnost, proto k tomu všichni přistoupili se
soustředěností a precizností. Vědomí, že je stromeček ozdoben právě našimi
ozdobami, nás velmi těší a zároveň nám vykouzlí úsměv na tváři.
4. a 5. třída se rovněž zapojila, v rámci TV ozdobila stromeček v kostele
danými ozdobami a připomněla si vánoční tradice.

Kolektivní práce- 2. a 3. třída
Po návratu k prezenční výuce jsme si chtěli užít výuku se vším všudy, nejen se strohým vysvětlením učiva
a domácí prací, jako při distanční výuce. Proto jsme si vyučování zpestřili různými kolektivními pracemi a
výrobou pomůcek k zapamatování učiva. V českém jazyce jsme doplnili náš čtenářský koutek.

Něco málo z tvoření- 1., 2. a 3. třída

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Vánoce se blíží, a tak vánoční atmosféru můžeme nasát i ve školní družině. Společnými silami jsme ozdobili
vánoční stromeček, vánočními motivy jsme vyzdobili třídy i chodby školy. Čteme vánoční příběhy, povídáme
si o vánočních tradicích a posloucháme vánoční koledy. Mysleli jsme i na naše blízké, radost uděláme přáníčky
a malými dárečky.

1. oddělení

2. oddělení

A JEŠTĚ … RYCHLÉ ZPRÁVY


Aby se ve škole lépe a zdravě dýchalo, obec nám věnovala přístroj PROFI OZON. Slouží k odstranění
nežádoucích virů, bakterií, alergenů aj. Děkujeme.



Za věnování ozdob a jiných potřeb na tvoření do školní družiny děkujeme paní Brixové.



Za možnost nazdobení stromečku v kostele a připomenutí si vánočních tradic děkujeme panu Šafářovi.

ZA CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR VÁM VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ A
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A HLAVNĚ ZDRAVÍ
V NOVÉM ROCE.

Časopis zhotovila Mgr. Ivana Losová

