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Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ
V pátek 29. dubna proběhl ve školce slet čarodějů
a čarodějnic. Na tento velký den se děti připravovaly již
od samého rána, oblékaly se do kostýmů nebo ho jen
ukazovaly svým kamarádům. Byly plné očekávání
a velmi netrpělivé. Po ukončení provozu jsme se všichni
společně sešli na školní zahradě a vše mohlo začít. Děti
společně s paní učitelkami předvedly rodičům krátké
vystoupení a poté si při hraní na kytaru a zpěvu
trempských písní opekly špekáčky. Čarodějů a čarodějnic
se sešlo opravdu hodně, počasí nám přálo a mě nezbývá
než dodat, že akce to byla opravdu vydařená.
Těšíme se opět na příští rok a všem děkujeme.
KM

Školní projekt „Rozkvetlé dny“
Květnovým projektem
na téma „Rozkvetlé
dny“ přivítali školáci
konečně
kvetoucí
přírodu.
Celé
dopoledne
zjišťovali
informace o důležitých
dnech týkajících se
měsíce května. Mezi ně bezesporu patří 1. Máj – svátek
zamilovaných, Den matek a 8. květen – Den osvobození.
Aby nebylo tatínkům líto, že si připomínáme jen Den
jejich drahých poloviček, děti zjišťovaly informace i o Dni
otců, který se sice slaví až v červnu. Na závěrečné
prezentaci
se
sešli
všichni
ozdobení
krásnými,
vlastnoručně vyrobenými kytičkami. Další překvapení pro
školáky bylo připravené na školní zahradě. Čekal tam na
ně obecní strážník
p. Karel Krym, který
jim chvilku vyprávěl
o
náplni
práce
policie
a
poté,
společně
s pedagogy, dohlížel
na jejich střelecké
dovednosti
se
vzduchovkou, které
si mohly děti vyzkoušet na připravené střelnici. Pro
mnohé to byla premiéra a myslím, že si to opravdu
všichni užili. AP

Divadelní představení „Strašidelný mlýn“
Ve
čtvrtek
19.
května
jsme
navštívili divadlo
na
Brandýsku
s představením „
Strašidelný mlýn“.
Podle názvu se
zdá, že pohádka
by
mohla
být
strašidelná,
ale
bylo tomu naopak.
Dvě
potrhlá
strašidla, která v celé pohádce vystupovala, byla velmi
vtipná a legrační. Nikdo z dětí se nebál, naopak děti se
smály,
zpívaly
a
někteří
dokonce
i při závěrečné písničce tančily. Po ukončení pohádky
jsme se vydali autobusem do školky, kde na nás čekal
výborný oběd. Děti byly plné dojmů a ještě odpoledne
o představení diskutovaly. Zase po prázdninách se
těšíme na další představení, které nás čeká někdy
v říjnu.  KM

Odpolední kavárnička
Ve
čtvrtek
5.
května
jsme
zorganizovali pro Vás úplně první
Kavárničku.
Naše
představa
je
nabídnout tak trochu jiné odpoledne
pro
rodiče:
příjemné
odpoledne
strávené ve škole, kdy se rodiče
s pedagogy schází a diskutují vždy na

určité téma. Tentokrát jsme nabídli téma „Jsou naše děti
v bezpečí?“ V uvolněné atmosféře, nad kávičkou a
moučníkem se prodiskutovaly důležité, nedůležité i
zajímavé informace z oblasti bezpečnosti dětí na
internetu. Pro rodiče s mladšími dětmi máme také
připravenou zábavu pro děti - výtvarnou dílničku.

Odpolední kavárnička
ve čtvrtek 2. června 2016 od 16:30 na téma:
“Jak si poradit s nesprávnou výslovností našich
dětí?”
Beseda na aktuální témata: vyslovuje naše dítě správně,
jak rozvíjet správný a přirozený rozvoj řeči u dětí, kde se
inspirovat pro pravidelnou činnost s dětmi.
Ti, kteří mají zájem dozvědět se něco nového nebo
si chtějí jen tak popovídat a posedět jsou srdečně
zváni!
Kavárničky jsou hrazené z dotace Mikroregionu Lidického
potoka.

Den rodiny, Kuličkiáda
v pátek 13. května jsme nedbali na pověry spojené s tímto
datem a uspořádali jsme pro školáky i jejich rodinné
příslušníky již tradiční akci – Den rodiny a Kuličkiádu. Týmů
v Kuličkiádě se sešlo hodně, což nás těší. Každý tým měl svoji
osvědčenou techniku, se kterou byl připravený na utkání. Ti,
kteří se Kuličkiády nezúčastnili nebo měli zrovna chvilku
přestávku, mohli navštívit jednotlivá stanoviště, kde na ně
čekaly sportovní disciplíny. Například bludiště, hod míčkem,
hádání podle hmatu, slalom s vejcem nebo hod na plechovky.

A tak si děti i jejich rodinní příslušníci užili nejen napětí při
kuličkových soubojích, ale i spoustu legrace v soutěžních
disciplínách. Výsledky vítězných týmů jsou k nahlédnutí na
internetových stránkách školy a současně jsou vyvěšené
v přízemí budovy školy. Těšíme se na příští rok!

Divadelní představení John  Mary
Ve
středu
18. května
děti 3. – 5.
ročníku ZŠ
navštívily
divadelní
představení
s názvem
John a Mary
v anglické
verzi.
Většina
měla obavy,
že nebude rozumět, když budou herci mluvit anglicky, ale
záhy pochopili, že se nebylo čeho bát. Velmi moderně pojaté
představení „Jeníčka a Mařenky“ přizpůsobené dnešní
generaci dětí bylo plné vtipných scének a anglických i českých
textů. A co na to naši malí diváci?
„Nejvtipnější byla ježibaba s motorovou pilou. Tato verze
pohádky byla hodně zábavná. Angličtině jsem trochu
rozuměl.“( D.P.,3.roč.)
„Líbilo se mi to bylo to vtipné a dobré písničky. Jen je škoda
že to nebylo celé anglicky nebo česky. Líbilo se mi jak tam
říkali klasic a turbo.“ (M.H., 3. roč.)

„V divadle se mi líbilo, jak to bylo srandovní. Všemu jsem
rozuměl, i když mluvili anglicky. A nejvíc se mi líbilo, jak
chodili po provaze“ (A.K., 3. roč.)

Práce dětí

(Anonymní autor)
Svátek matek
Když šel táta pro růže, já jsem spadl do louže. Já šel koupit
mamince dvě hezké kytice. Máma strašně děkovala, sestra
teda prala sama. Táta jí dal růžičku, máma zase hubičku. (DP,
3. r.)
O mamince a holčičce
Byla jedna maminka, jmenuje se Hvězdička. Má jednu
holčičku, měla v ruce kuličku. Holčička jednou brečela,
protože něco zbořila. Mamince to nevadí, protože se to opraví.
(AC,3.r.)

Tři medvědi
Byli jednou tři medvědi. Měli malou chaloupku. Jednoho dne
se rozhodli, že půjdou na procházku. Uprostřed lesa chtěli
hrát na schovávanou. Nejmenší medvěd počítal. Dva velcí
medvědi se schovali do jeskyně a ta se za nimi zavřela. Malý
medvěd dopočítal, otočil se a před sebou vidí čaroděje.
Medvěd se ho ptá, kde jsou dva medvědi, které hledá. Ukázal
mu skálu na kouzelné kouli a řekl sezame, otevři se a až
odejde řekne sezame zavři se. Medvěd došel ke skále a řekl
sezame, otevři se. Dva medvědi vyběhli rychle ven a řekl
sezame, zavři se. Medvědi poděkovali, že je třetí medvěd
zachránil. Cestou domů jim vyprávěl, jak je našel. Doma se
najedli a šli spát. Všem se zdálo, jak je malý medvěd
zachránil a ráno viděli čaroděje a také mu poděkovali. Šli do
jeskyně a udělali si tam chatu a ten den kdy je malý medvěd
zachránil se jmenuje Den medvědů. (D.P., 3.r.)
O hnusném duchovi Honzovi a třech prasátkách
Byli jednou tři kamarádi a byli to prasátka. První se jmenovalo
Adámek, druhé Ríša a třetí Vojta. Bydleli v díře. Tam se jim
nelíbilo a tak šli do světa. Našli hrad a v tom hradu se

zabydleli. Adámka probudilo výskání a myslel si, že to dělá
Ríša. Ten to nedělal a ani Vojta. Šli na chodbu a viděli tak
ducha. Ten duch se jmenoval Honza. Tři prasátka se bála, až
schovala pod postel. Když tam duch nebyl, tak si našli nůžky.

Adámka napadlo, že si udělají masku ducha. Měli ji hotovou a
hned si do ní vlezli. Přiletěl duch Honza, bál se tolik, že uletěl
pryč a už se nikdy nevrátil. Tři prasátka na hrad
zůstala.(RT,3.r.)

Připravujeme










1.6. Natáčení Snídaně s Novou v televizi Nova (starší
děti ZŠ)
3.6. Skákací hrad v ZŠ na školní zahradě po celý den.
(zajišťuje RC Školáček)
7.6. Rodičovské schůzky ZŠ, 16:30 – 17:00
8.6. Rodičovské schůzky MŠ, 16:00 – 17:00
21.6. Školní akademie ZŠ, 16:30 – 18:30
22.6. Rozloučení s předškoláky MŠ, 16:00 – 18:00
23.6. Schůzky pro rodiče budoucích žáků ZŠ a dětí MŠ,
16:30 – 17:30. Informační schůzky pro rodiče žáků ZŠ
a dětí MŠ, kteří 1. 9. 2016 nastoupí do školy/školky.
28.6. Školní výlet ZŠ, hrad Křivoklát a sklárny
v Nižboru
30.6. Slavnostní předávání vysvědčení

Poděkování







firmě JK Sound za opravu školní aparatury
a propojovací kabel,
manželům Horákovým za sladkosti a všem ostatním,
kteří anonymně věnovali ceny na Kuličkiádu,
p. Müllerovi st. za hudební doprovod u táboráku
pro MŠ,
p. Andrášekové za konvici na filtrování vody,
p. Zazvonilové za tenisové míčky do MŠ,
manželům Šimečkovým, Horákovým a Mytychovým,
p. Debroise a p. Golovnia, p. Čtrnácté, Zazvonilové,
Šumanové, Šťáhlavské, Tesařové a Holečkové za práci
na poslední pracovní sobotě ve škole - zvlášť děkujeme
p. Beranovi za materiálovou, konzultační i pracovní
činnost při úpravách školní zahrady.

