Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
uplynulo první čtvrtletí školního roku, během kterého
jsme uspořádali pro děti již několik zajímavých akcí.
Žáci základní školy mohli se svými blízkými
zavzpomínat na uplynulý školní rok při tradičním
promítání fotografií ve školní družině, zavítali do muzea
loutek a také využili příležitosti shlédnout korunovační
klenoty na výstavě v Českém Krumlově. Zajímavou
zkušenost si odnesli z návštěvy prehistorické lokality u
Dobrkovické jeskyně, která se proslavila bohatými
nálezy po pravěkých lovcích. Školáci si rovněž
vyzkoušeli, jaké to je, přenocovat ve své učebně při
„Dušičkovém spaní ve škole“.
Nově jsme pro žáky 3. - 5. ročníků zorganizovali
přípravný kurz anglického jazyka k jazykovým zkouškám
na úrovni Pre-A1 a A1 (podle Společného evropského
referenčního rámce). Celoroční výuka v rozsahu 24
lekcí bude završena zkouškou z Cambridge English.
Jsme rádi, že se tato iniciativa setkala s podporou obce
a věříme, že všichni naši „studenti“ u zkoušky obstojí.
Kurz rádi uspořádáme i pro dospělé, podmínkou je
dostatečný počet zájemců.
Ve škole i školce se již rozběhly přípravy kulturního
programu na Mikulášskou besídku, která po dlouhé
době změní místo svého konání. Poprvé vyrazíme do
Kina Velešín, které disponuje potřebným zázemím a
také velmi ochotným vedením. Aby se děti mohly s
novým prostředím včas seznámit, uskutečníme jednu,
případně obě generálky přímo ve velešínském sále.
Pro všechny tvořivé opět chystáme naše Vánoční
dílničky.
Vybraní školáci secvičují pod vedením paní učitelky
Hospodářské krátký kulturní program na vítání
občánků, jež se uskuteční 27. listopadu.
Konec prvního čtvrtletí je samozřejmě důležitý i z
důvodu zhodnocení práce našich žáků, které je sice
pouze orientační, může již ovšem poukázat na
případné začínající nebo déle trvající obtíže, jejichž
řešení bude třeba se následně více věnovat jak učiteli,
tak rodiči. Pokud rodiče cítí aktuální výchovné či
vzdělávací problémy, je vhodné své podněty
nenechávat až na třídní schůzky, ale dohodnout si
schůzku co nejdříve u třídního učitele, případně
ředitele školy.
Na dveře nám pomalu klepe zima a s ní spojené
Vánoční prázdniny. Toto období jsme žákům „prodlou-

žili“ o 2 volné dny, během kterých dojde k zahájení
výměny zastaralých světel ve vybraných učebnách.
Jsme rádi, že se nám podařilo na tuto akci koncem roku
od obce získat potřebné finanční prostředky.
Rád bych zmínil skutečnost, že došlo a ještě dojde k
poměrně důležitým legislativním změnám v oblasti
školství. Z nich se týká rodičů zejména přesunutí
termínu pro zápis do 1. ročníku na duben. Případní
žadatelé o odklad by měli začít řešit potřebná vyšetření
již v lednu, aby mohli své žádosti o odklad v dubnu
patřičně doložit.
Pro děti v MŠ bude zápis pevně stanoven na období od
2. do 16. května a pro předškoláky se stane od
1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné v rozsahu 4
hodin mimo období školních prázdnin.
S povinnou školní docházkou do MŠ souvisejí i další
novinky, jako povinnost řádně dítě omlouvat, případně
dokládat důvody jeho nepřítomnosti.
Zavádí se možnost individuálního vzdělávání s
povinností mateřské školy ověřovat úroveň osvojování
očekávaných výstupů.
Změněn má být i termín pro placení školného. To se
nebude platit do 15. dne následujícího měsíce, ale do
15. dne stávajícího měsíce. Tyto a další změny budeme
průběžně promítat do vnitřních předpisů školy a
seznamovat s nimi zákonné zástupce způsobem v místě
obvyklým.
V závěru svého příspěvku musím vyslovit zklamání ze
srpnového rozhodnutí našeho obecního zastupitelstva,
kterým zamítlo čerpání úvěru na výstavbu víceúčelové
haly, a tedy především tělocvičny s potřebným
zázemím pro děti navštěvující naši školu a školku.
Předškoláci si tak budou muset i nadále vystačit s
kobercem ve své třídě a žáci základní školy s provizorní
„hernou“ o rozměrech 6x11m. Snad se nám v příštím
roce podaří alespoň zajistit doplnění školních zahrad o
herní prvky, kterých je v obou areálech poskrovnu.
Přeji všem dětem úspěšné vkročení do druhého
čtvrtletí školního roku a rodičům co nejvíce trpělivosti,
důslednosti a také volného času stráveného se svými
dětmi.
Mgr. Jan Švec, ředitel školy

PRVŇÁCI
Po nástupu do školy se z nás stali malí námořníci, kteří si pomalu začali zvykat na život na
společné lodi, které se říká PRVNÍ TŘÍDA.
Vypluli jsme statečně a po prvních rozpacích jsme se začali seznamovat s novými
spolužáky, s naší třídou, školou a se vším, co ke školním povinnostem patří.
Již dva měsíce „plujeme“ a rychlým tempem se seznamujeme s novými písmenky, ale
zatím nás to všechny moc baví!
Porovnávat umíme lehce, ale i když se objeví – překážky v plavbě – snažíme se je
překonat. Začínáme sčítat a odčítat do 3 a nejraději si povídáme o podzimu. Podzim
zavařujeme, pozorujeme, malujeme, otiskujeme, kreslíme a vnímáme.
Protože se brzy stmívá, tak jsme si udělali podzimní lampičky pro černou hodinku. To
abychom se nebáli a když jsme hodní, tak rádi posloucháme různé příběhy, které vypráví
nebo čte naše kapitánka – paní učitelka.
Moc se těšíme na Advent a potom Vánoce. Začali jsme nacvičovat na Mikulášskou
besídku, tentokrát ve spojení starších námořníků – druháků, kteří nám hodně pomáhají.
Jo, a taky pracujeme ve skupinách a soutěžíme, kdo bude dřív u pokladu.
Tak – PLAVBĚ ZDAR!!!!!
Mgr. Karla Hospodářská

www.dolnitrebonin.cz

Třídní schůzky
Zájezd do solných lázní Gmünd
Podzimní Bowling Open 2016
Vítání občánků (kulturní program ZŠ)
Mikulášská besídka s nadílkou – Kino Velešín
Vánoční dílničky
Vánoční divadélko – Kino Velešín
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční besídka v ŠD s nadílkou od Ježíška
Přerušení provozu, volné dny a vánoční prázdniny v MŠ, ZŠ i ŠD
Karneval ve školní družině
Předání pololetních vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Zápis do 1. ročníku základní školy
Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny
Zápis k předškolnímu vzdělávání
Přijímání účastníků do ŠD
Pětidenní vzdělávací pobyt žáků ZŠ v IS Stožec (starší žáci – upřesníme)

www.zstrebonin.cz

16. 11.
17. 11.
26. 11.
27. 11.
30. 11.
9. 12.
10. 12.
17. 12.
19. 12.
21. - 22. 12.
leden
31. 1.
3. 2.
6. 3. - 12. 3.
Duben
12. 4.
13. - 14. 4.
Květen
červen
19. – 23. 6.

více na:

Přehled vybraných školních a obecních akcí – termíny mohou být aktualizovány v průběhu roku.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V říjnu se děti věnovaly navlékání barevného listí na provázky, za deštivého počasí vyráběly zvířátka z kaštanů.

DUŠIČKOVÉ SPANÍ VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 3. listopadu se žáci 2. až 5. ročníku
sešli v 18:00 před školou, aby se zúčastnili
Dušičkového spaní ve škole. Hned po
příchodu předali do jídelny dobroty, které
napekly a navařily maminky. Potom se rozešli
do III. třídy a do družiny, aby se ubytovali.
Jakmile měli všichni své místo na spaní,
dostali za úkol vymalovat co nejzajímavější
masku a ti rychlejší si mohli vyrobit ducha.
Když měli hotovo, přesunuli jsme se do
jídelny, kde mohli žáci ochutnat, co všechno
nám maminky nachystaly. Výběr byl opravdu
pestrý – bábovky, záviny, slaní i sladcí šneci,
pizza, řízky a mnoho dalšího. Po jídle čekala
na žáky nejzajímavější část večera. Sami nebo
po skupinkách museli projít školu osvětlenou
pouze lucernami až do tělocvičny, kde na ně
čekaly obtížné úkoly v podobě překážkové
dráhy a záludné otázky školního strašidla. Za
úspěšné splnění úkolů čekala na žáky sladká
odměna. Někteří se báli, ale nakonec stezku
odvahy zvládli úplně všichni. Poté se žáci
rozešli do třídy a do družiny, aby se uložili ke
spaní. Noc proběhla v klidu. Ráno po budíčku
a sbalení věcí jsme se přesunuli na snídani do
jídelny. Po jídle se žáci rozešli do svých tříd a
zbytek dne probíhala výuka podle rozvrhu.
Akce byla úspěšná a všichni si ji moc užili.
Mgr. Kateřina Stluková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naši malí mykologové objevili na školní zahradě zástupce jedlých i
jedovatých hub. Ve třídě si popovídali, které z nich není radno sbírat a hned
si také některé houby namalovali.

Předškoláci z modré třídy se zase loučili s vlaštovkami a
na rozloučenou jim namalovali krásné obrázky.

A. Žamberská

L. Tománková

RÉBUSY
Naši třeťáci
si pro Vás
připravili
zajímavé
rébusy.
Uhodnete,
jaké slovo
obrázky
vyjadřují?

K. Vedlová

M. Boušková

J. Bažantová

V Dolním Třeboníně
16.11.2016

