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Zápis do 1. ročníku ZŠ
18. ledna proběhl v ZŠ zápis do 1. ročníku. Budoucí
prvňáčkové se sešli v hojném počtu 16 dětí. Velice
nás těší velký zájem o naši školu, ale bohužel
kapacita školy je omezená, z toho důvodu nebude
možné všechny zájemce přijmout. Pro školní rok
2013/2014 je jen 10 volných míst.
Zápis si děti užily. Dokázaly, že jsou velmi šikovné.
S lehkostí a úsměvem plnily jednotlivé úkoly, které
měly prověřit jejich znalosti hodné prvňáčka. Celý
zápis bedlivě sledoval kocourek Mikeš, který děti po
celou dobu, současně s rodiči, doprovázel. Některé
děti chtěly přijít do 1. třídy už v pondělí.
Na závěr děti dostaly jako odměnu drobné dárečky, pamětní listy s kocourkem Mikešem a s přáním
šťastného vykročení do 1. třídy se s nimi paní učitelka rozloučila. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravách i samotném zápisu. AP

"Chtěla bych poděkovat paní učitelce K. Hlavsové a všem, kteří pomáhali při zápisu. Byl skvěle
připravený a dětem se moc líbil."
DD

Práce žáků ZŠ
Naše kočka (V. Štanc – 2.roč.)
Naše kočka má šedý kožíšek. Má hezká koťata. Mňouká, když se chce
mazlit. Je tichá, když loví. Má drsný jazýček, kterým líže mlíčko.
Můj kocourek ( B. Dvořáková – 2.roč.)
Můj kocourek je hodný. Má skvrny černobílé. Hodně rád chodí ven. Má
rád maso i ryby. Mám ho ráda.
Kočka (A. Kinclová – 2.roč.)
Kočka má bystrý zrak a uši, drsný jazýček, kterým líže mléko. Má pružné tělo. Na tlapkách má
zatahovací drápy a polštářky, aby se blížila potichu a huňatý ocas. Živí se masem z konzervy nebo
myšmi. Většina koček je černých, bílých a nebo zrzavých. Vousky má proto, aby věděla ve veliké
tmě, kam se pohybovat.
Kocour (M. Vlasák – 2.roč.)
Můj kocour má pružné tělo. Je hodný. Má rád mléko a jídlo z konzervy. Má rád babičku.
Vystrašená Ivanka (V. Holečková, z cyklu Strašidelné příběhy žáků 5.r.)
Holčička Ivanka byla jednou večer sama doma. Hrála si se svou novou panenkou Maruškou.
Maminka s tatínkem byli naplese. Ivanku neměl kdo hlídat, protože maminka nesehnala chůvu.
Ivanka se cítila smutně a bála se. Nejvíc se bála tmy, protože jí vždy kamarádi ve škole říkají
strašidelné příběhy o tmě. Proto si všude nechala rozsvíceno.

Najednou něco bouchlo a všechna světla zhasla. Ivanka strachy zalezla pod postel a bála se vystrčit
nos. Za chvíli usnula.
V noci se rodiče vrátili domů a zjistili, že jim vybouchly pojistky. Tatínek to opravil. Maminka šla
zkontrolovat Ivanku a našla jí, jak hezky spinká pod postýlkou. Tak jí vyndali a vzali jí k sobě do
postele a Ivanka se už nemusela bát.

Co nového v MŠ?
Návštěva 1. třídy ZŠ
V polovině ledna se přiblížil čas zápisu do ZŠ. I my v mateřské škole jsme
s přípravou k zápisu nezůstali pozadu. Domluvili jsme dětem návštěvu
v 1. třídě. Všechny byly na návštěvu natěšené a zároveň zvědavé, jak to ve
škole chodí.
Během naší návštěvy si děti vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici, mohly
si prohlédnout učebnice a sešity současných prvňáčků a splnily si malý
„kočičí“ úkol, což se jim líbilo. Na závěr jsme se naučili krásnou týdenní
písničku, kterou jsme si společně zazpívali. Myslím, že návštěva 1. třídy
nám ukázala, že škola je plná nejenom učení, ale i legrace.
V pátek, 18. ledna se dětem k zápisu šlo určitě o mnoho snadněji. Tímto
bych ráda poděkovala paní učitelce Hlavsové za pěknou ukázkovou
hodinu.
MT

Bobování
"Zimo, zimo, zimo bílá, kdes tak dlouho, dlouho byla...?" A máme ji tady! Touto krásnou písničkou
jsme si společně s dětmi přivolali paní Zimu. Dny strávené ve školce jsou nyní mnohem příjemnější,
protože si děti přinesly boby a oddáváme se zimním radovánkám.

Ohlédnutí -Zpívání pod jedličkou (17. prosince 2012)
Již tradičně proběhlo vánoční vystoupení všech dětí naší školy a školky, které se bohužel z důvodu
špatného počasí nemohlo uskutečnit venku u rozsvíceného stromečku. Ale to nás neodradilo od
sváteční nálady a příjemně stráveného odpoledne. Prodejem dětských výrobků se nám podařilo
vybrat částku téměř 3000 Kč. Tyto peníze budou použity pro děti MŠ na nákup pomůcek a hraček.
Tímto bych chtěla opět všem, kteří přispěli finančně i materiálně, poděkovat.
KM

Co chystáme v únoru?
 1. února – pololetní prázdniny v základní škole
 12. února - III. třída ZŠ exkurze na výstavu „Život na vsi“ (NM Praha)
 Masopust v mateřské škole

Poděkování
 paní P. Šťáhlavské za hru a stavebnici do 1. třídy ZŠ
 všem účastníkům za sběr papíru, který proběhl v týdnu od 14. do 18. ledna
 panu Pavlu Šmídovi za včasný úklid sněhu nejen na parkovišti před školou 
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