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DIVADLO „O STRAŠIDELNÉM MLÝNU“
Dne 27. září 2013 naše školka
navštívila divadelní představení „ O
strašidelném mlýnu“, které pro nás
připravilo divadlo J. Jurištové.
Představení bylo plné písniček,
básniček a veselých strašidel. Dětem
se to moc líbilo. Hlavně to, že mohly
zpívat, zaříkávat a někdy i hercům
napovídat. Tato divadelní společnost
na květen příštího roku připravuje
další pohádku pro děti a my budeme
rádi, když ji zase uvidíme. (M.T.)
I základní škola se připojuje s
pochvalnými reakcemi na vystoupení,
které shlédla ve stejný den jako děti z
MŠ. Nejen ti nejmenší, ale i školáci
prožívali příběh plný napětí a legrace. Soustředěně sledovali celé představení. Byly vidět emoce –
smích střídal ustarané výrazy na tvářičkách malých diváků. A jak to většinou v pohádkách bývá,
příběh skončil šťastně a diváci ho po zásluze odměnili bouřlivým potleskem. Nezbývá než dodat:
„Na shledanou při příštím představení!“

SPORTOVNÍ KROUŽEK – LETOS TROŠKU JINAK
Letošní školní rok pojala paní učitelka
Hlavsová, která vede sportovní kroužek,
doslova turisticky a akčně. Jelikož setkání
malých sportovců probíhá jedenkrát za
měsíc, je zapotřebí si každé pořádně „užít.“
A tak každý měsíc probíhá sportovní akce
spojená s výletem za dobrodružstvím. První
akcí v září byla návštěva trampolínového
parku v Kladně. Děti si ji bezesporu užily.
Podruhé se děti vydaly do lanového centra
v Kladně na Sletišti. Další plánovanou cestou
v listopadu bude návštěva záchranné
stanice živočichů s názvem AVES, sídlící
v Brandýsku. Pro děti bude připravený
zábavný a poučný program, prožitý v krásném prostředí přírody mezi zvířátky. Další výlety
prozrazovat nebudeme, ať se sportovci mají na co těšit. 

PRÁCE ŽÁKŮ
VLČÍ MÁK
(F. Cába, 2. r.)
Vlčí mák, vlčí mák
to je pták.
Ten je červený
jako ohýnek.
Ach, ten je krásný,
ten je král.
Ach ten je nejkrásnější
na celém světě.
SLUNEČNICE (M. Debroise, 2. r.)
Slunečnice – hezká kytice.
Svítí na nás přes dva měsíce.
 MATEMATIKA HROU 
Děti z 2. ročníku vymýšlely slovní úlohy….

PŘIPRAVUJEME
 1. – 2. 11. akce ŠD - spaní ve škole pod názvem „Strašidla, hrrr na ně!“
 12. 11. konzultace s rodiči v ZŠ i MŠ
 20.11. Daleká cesta čokolády – výukový program ZŠ zaměřený na cestu potravin
 Připomínáme – Sběr papíru probíhá celoročně

PODĚKOVÁNÍ
 paní Ouborné za hračky do MŠ
 paní Karbusové za pexeso do MŠ
 paní Vodové za kávovar pro zaměstnance
 paní Vychytilové za hry do ZŠ
 panu Brožovi a paní Vondrové za finanční sponzorské dary, každý ve výši 10.000 Kč

