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ZAČÍNÁME…
2. září se opět sešli všichni z naší školy na školní
zahradě při příležitosti slavnostního zahájení
nového roku. Paní ředitelka s celým učitelským
sborem přivítala školáky a rodiče. Ve stručnosti
představila program, který bude školáky
provázet celým školním rokem. Za obecní úřad
přišla přivítat prvňáčky také paní starostka,
která jim předala dárečky. Poté paní ředitelka

popřála školáčkům i školákům úspěšný školní rok
prožitý ve zdraví a plný studijních úspěchů. Třídní
učitelé si pak odvedli své třídy do budovy školy, aby je
seznámily s tím, co je v nejbližších dnech čeká a
nemine. Prvňáčkové s úsměvem usedli poprvé do
lavic. Doufáme, že jim nadšení a úsměvy z tvářiček jen
tak nezmizí. Tak hurá do práce! 

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA
Začátek olympiády byl zahájen v pátek 6. 9. 2013 na školní zahradě
olympijským ohněm. Nejlepší sportovci loňského roku s ním
symbolicky proběhli světadíly, které znázorňují barvy olympijských
kruhů. Všichni sportovci se těšili na sportovní disciplíny, při kterých
předvedou své výkony. První disciplíny – skok do dálky a šplh si děti
„odsportovaly“ na školní zahradě. Poté se pak svižným krokem
přesunuly na velké hřiště. Zde už čekaly
další disciplíny – běh na 50m, hod
kriketovým míčkem a běh na 500m.
A jako každý rok, sportovali všichni
poctivě a z plných sil. I když někdo
nevynikal v některých disciplínách, tak
jak by chtěl, zaslouží si určitě velikou
pochvalu za nespornou snahu a
soutěžního ducha. Všichni sportovci byli po tak těžkém fyzickém
výkonu odměněni diplomem a malým dárečkem. Sportu zdar! Těšíme
se na příští rok.

PRÁCE ŽÁKŮ
DOMOV
Domov je pro mě vším. Protože si připadám, že někam patřím. Máma a táta, Áďa, babička a děda
mi všechno kupují, protože mě mají rádi. (MV, 3. r.)
Doma je nejlépe. Mám tam mámu a tátu. Jsem rád, že mám dům, rodiče a bráchu. Doma se cítím
bezpečně. Doma mám svůj pokoj. (TP, 3. r.)
V mém domově mi je moc hezky, protože je tam maminka a tatínek. A protože se tam můžu hezky
vyspat. A hezky si s bráchou pohrát. Protože si můžu luštit osmisměrky. Můj domov pro mě
znamená všechno! (AK, 3. r.)
Doma bydlím se ségrou. A mámou a tátou. Se ségrou máme pokoj dohromady. A zvířata. Psa
Beníka, ryby, kocoura Mikeše, králíka Vločku. Moc se mi tam líbí.
(VL, 3.r.)
MŮJ MAZLÍČEK

(Štěpán Vondra, 2. r.)

(Filip Cába, 2.r.)

PŘIPRAVUJEME
 14. října 2013 - Fotografování jednotlivců
 připomínáme, že sběr papíru probíhá celoročně

PODĚKOVÁNÍ
 paní Procházkové za čtvrtky (kartičky) pro ZŠ
 paní Kolářové za hračky pro ZŠ
 paní Stankeové za hračky pro ZŠ
 paní Štancové a panu Pobříslovi za pracovní listy Veolia pro výuku
 neznámému dárci za tužky a sešity

