Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
končí 3. čtvrtletí školního roku a po rychlém nástupu
jara se kvapem blíží i závěrečné hodnocení žáků. Ke
školním povinnostem přibyla také účast dětí na
plavecké výuce v českokrumlovské plavecké škole.
Abychom zajistili optimální rozložení výuky i v tomto
období, mírně jsme upravili školní rozvrh.
Vybrané žáky čekají 28. dubna plavecké závody
malotřídních škol v Lipně nad Vltavou, kde každoročně
dosahují výborných výsledků. Věříme, že naši plavci
zúročí dovednosti zdokonalované pravidelným
„školním“ plaváním a těší nás, že řada z nich celoročně
navštěvuje plavecké tréninky, organizované v rámci
mimoškolních klubů.
Netrpělivě očekáváme, jak dopadne žádost o dotaci na
vybavení dětského hřiště u mateřské školy. Výsledek by
měl být znám v měsíci červnu. Pokud se podaří dotaci
získat, doplníme zahradu o atraktivní herní prvky,
prolézačky, houpačku, skluzavku a druhé pískoviště se
zastíněním. V případě, že dotace nevyjde, pokusíme se
alespoň zčásti zahradu vylepšit.
Jsme rádi, že se nám podařilo po dohodě s obcí zajistit
opravu sloupků i úpravu části pozemku u základní školy,
kde jsme odstranili rozložité keře a vytvořili větší
prostor pro aktivity dětí. Zároveň chceme upravit okolí
příjezdové cesty a vysadit zde okrasné rostliny. Školní
pozemek se chystáme v budoucnu doplnit o vhodné
solitéry, případně menší záhonky, o které by mohli
pečovat žáci v rámci pracovních činností.
Věříme, že se nám i nadále podaří pokračovat v
dlouhodobě plánovaném rozvoji školy, který naše obec
výrazně podporuje. Ukázkou podpory bylo posílení
našeho rozpočtu v letošním roce, díky kterému
můžeme například do předškolního zařízení instalovat
interaktivní tabuli s příslušenstvím nebo do školní
jídelny zakoupit potřebný nový sporák. Ve všech
třídách i ve školní družině již máme nové osvětlení.
Jsou za námi zápisy do 1. ročníku základní školy. K
zápisu se dostavilo celkem 16 dětí a v současné době
probíhá rozhodování v rámci správního řízení. Další
zápis, tentokrát do mateřské školy, proběhne 12. a 15.
května 2017. Podrobnosti jsou opět zveřejněny na
webových stránkách školy.

Na našem webu jsme do Menu doplnili rubriku s
názvem Kalendář akcí, ve které najdete aktuální
přehled plánovaných aktivit do konce školního roku.
Cílem nové rubriky je předat základní informaci o
plánovaných akcích a umožnit rodičům ucelenější
pohled na život školy. Jednotlivé termíny budou
samozřejmě i nadále doplňovány a v předstihu
přibližně 2 – 4 týdnů upřesňovány na hlavní stránce.

Koncem dubna končí sběr pomerančové kůry a dalších
léčivek, abychom stihli byliny předat specializované
firmě a za výtěžek nakoupit dětem, jako poděkování,
věcné ceny.
Ve středu, 10. května vystoupí děti z mateřské i
základní školy se svým kulturním programem u
příležitosti oslavy Dne matek v Kině Velešín. V
současné době se na programu již pilně pracuje, proto
žádáme rodiče, pokud vědí, že se jejich dítě nebude
moct vystoupení účastnit, aby se včas domluvili s
třídními učiteli. Všechny maminky srdečně zveme.
Koncem května se vybraní atleti vydají na Okresní
atletickou olympiádu v Kaplici. Výběr provedeme v
rámci školního atletického víceboje. Další akcí,
tentokrát mimoškolní, bude vodácký výlet po Vltavě na
raftech. Výlet se uskuteční v případě dostatečného
zájmu rodičů a dětí. Předběžný zájem byl zjišťován
prostřednictvím dotazníku – viz. skolanadlani.cz.
Žáci 3., 4. i 5. ročníku se zajisté již nyní těší na pětidenní
vzdělávací pobyt v IS Stožec, kterým tento školní rok v
podstatě zakončí. Po jejich návratu 23. června již
nebude příliš prostoru na závěrečné hodnocení, proto
bude nutné konečnou klasifikaci uzavřít ještě před
odjezdem na Šumavu. V souvislosti s pořádáním této
vícedenní akce chceme požádat rodiče o finanční a
věcné dary, které by nám i v letošním roce umožnily
udržet obdobnou výši úplaty, jako v předchozích letech.
Část prostředků jsme získali v rámci našich tvořivých
dílniček, část získáme také sběrem hliníku. I zde
chceme požádat o spolupráci rodiče.
Mgr. Jan Švec, ředitel školy

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Dne 24. 3. jsme s výherci školního kola recitační soutěže vyrazili na okresní kolo do
DDM v Českém Krumlově. Žákyně vystoupily ve dvou kategoriích. V první kategorii
to byla M. Boušková a K. Vedlová, ve druhé kategorii K. Šmejkalová a D. Švecová.
Všechny dívky perfektně zvládly nervozitu a předvedly velmi dobrý výkon, Maruška
si dokonce odnesla diplom a odměnu za třetí místo. Společně jsme pak výkony
oslavily v nedaleké cukrárně.
Mgr. Kateřina Stluková

OKRESNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ - JIHOČESKÝ ZVONEK
V únoru proběhla v naší školní družině malá pěvecká soutěž Třebonínský
zvoneček. Po sečtení bodů, které udělovala dětská porota a přítomná
„dospělácká“ porota, byli vybráni do okresního kola tito soutěžící – M.
Boušková, V. Hlásková, K. Šmejkalová a E. Bernardová. Děvčata se
připravovala téměř každé odpoledne a trénovala hlas, intonaci, rytmiku,
artikulaci, dýchání a vše, co ke zpěvu patří.
V pátek 31. března s trémou, ale i odhodláním, se vydáváme na cestu do
Českého Krumlova. Po prezentaci a rozezpívání začíná soutěž. Naše
zpěvačky začínají v 0. kategorii, ve které soutěží 17 žáků. Každý ze
soutěžících musí zpívat dvě lidové písně – jednu bez doprovodu a druhou
s doprovodem. V další kategorii zpívá soutěžících více – konkurence je
opravdu velká. Tím spíš můžeme srovnávat, hodnotit a samozřejmě i
obdivovat opravdu povedené výkony!
A jak se našim zpěvačkám dařilo? Zlaté pásmo získala M. Boušková,
bronzové pásmo V. Hlásková v 0. kategorii, bronzové pásmo v 1. kategorii
patří E. Bernardové a K. Šmejkalové. Blahopřání všem a díky za pěknou
reprezentaci naší školy!
Mgr. Karla Hospodářská

www.dolnitrebonin.cz

Lipenský Plaváček – plavecké závody malotřídních škol
Ukončení sběru pomerančové kůry
Pálení čarodějnic – obecní hřiště
Recyklace hrou – ekologicky zaměřené přednášky v ZŠ
Jarní Dětský Třebonín Pétanque Open
Vystoupení dětí ke Dni matek – Kino Velešín
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Výlet ZŠ i MŠ na hudební představení „Povídejme si děti“
Zájezd do Rakouska – výlet horskou železnicí do Semmeringu
Školní fotografování
Okresní atletická olympiáda v Kaplici
Rafťáci 2017
Třídní schůzky
Třebonín Adventure Minigolf Open – Hluboká nad Vltavou
Termín pro podání zápisových lístků do školní družiny
Pětidenní vzdělávací pobyt v IS Stožec
Rozloučení se školou – obecní hřiště
Vybírání zapůjčených učebnic
Rozloučení s páťáky
Rozloučení s předškoláky
Předání závěrečných vysvědčení a cen za sběr léčivek
Přerušení provozu MŠ
Zahájení provozu MŠ

www.zstrebonin.cz

28. 4.
30. 4.
30. 4.
2. 5.
7. 5.
10. 5.
12. - 15. 5.
16. 5.
27. 5.
23. 5.
30. 5.
3. 6.
7. 6.
10. 6.
12. - 16. 6.
19. - 23. 6.
24. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
30. 6.
10. 7.
28. 8.

více na:

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

NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ
Ještě než proběhl zápis do 1. třídy ZŠ, předškoláci
z mateřské školy se byli podívat, jak to v takové škole
vypadá, co se tam dělá a jaký je rozdíl mezi školkou a
školou. Paní učitelka Karla Hospodářská nás přizvala na
hodinu českého jazyka, kdy děti měly možnost společně se
školáky poznávat vybraná písmenka abecedy a společně si
zazpívaly ukolébavku „Halí, belí“. Navštívily i školní
družinu, kde si pohrály.
Monika Nožičková Dis.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MATEŘSKÝCH ŠKOL V HOPSÁRIU V
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
8 vybraných předškoláků reprezentovalo mateřskou
školu v 5. ročníku dopravní soutěže. Dvě čtyřčlenná
družstva do posledních sil bojovala o získání co
nejmenšího počtu trestných bodů. Soutěžilo se ve 3
disciplínách - poznávání dopravních značek, jízda
zručnosti a jízda na dopravním hřišti. Všichni jsme si užili
nejen soutěžení, ale i dovádění na všech atrakcích, které
Hopsárium nabízí.
Monika Nožičková Dis.
DIVADLO SLUNÍČKO
V tomto školním roce nás již po
několikáté navštívilo divadlo Sluníčko
s krásnými pohádkami. Všichni si
společně zazpíváme lidové písničky a
pokaždé si užijeme spoustu zábavy.
Divadelní představení je pro nás vždy
zpestření školkových dní. P. Andrlová
PLAVECKÁ VÝUKA
Děti z mateřské školy se sejně
jako školáci zapojily do výuky
plavání. O účast je tradičně
velký zájem, který dokresluje i
fakt, že jsme nuceni rozdělit
děti z mateřské školy do 3
skupin. Tím, jak počet dětí i
žáků v naší škole postupně
narůstá, vyvstává problém s
omezenou kapacitou plavecké
školy. Do budoucna budeme
nuceni rozhodnout o tom,
kdo a v jakém rozsahu se
našeho plavání bude účastnit.
Plavecký bazén je poměrně
hodně vytížený a hledání
případných dalších termínů
není snadné.

ÚKLID ZAHRADY U MATEŘSKÉ
ŠKOLY
I my malí pomocníčci jsme se
pustili do úklidu zahrady po
dlouhé zimě. Společně jsme
hrabali listí a odklízeli popadané větve. Práce nám šla
hravě od ruky. Pavla Andrlová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jsme rádi, že budeme moci s největší pravděpodobností přijmout všechny děti, které se přihlásily k zápisu.
Pokud se nic nezmění, mělo by v příštím školním roce do školních lavic v I. třídě zasednout 13 nových žáků.
Zapisované děti si mohly při krátkém rozhovoru s paní učitelkou vyzkoušet, jaké to je, být na chvilku školákem.
Za svou snahu si pak odnesly drobné dárky a také výrobky, které pro ně připravily děti ve školní družině.

VÝCHOVNÝ KONCERT VE VELEŠÍNSKÉ ZUŠ
Při návštěvě ZUŠ Velešín shlédli předškoláci a žáci
základní školy pěkně připravené vystoupení, ve
kterém si mohli poslechnout zvuk rozmanitých
hudebních nástrojů, na které hrají i žáci naší školy.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Jsme rádi, že má velikonoční vyrábění stále své
příznivce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, i těm,
kteří se na přípravě podíleli.

JAK SE RODÍ KYTARA
Zakladatel skupiny Nezmaři, pan Lubomír Hrdlička,
zahrál dětem v ZŠ i MŠ řadu známých písniček, při
kterých si mohly také zatancovat.

V Dolním Třeboníně
26.4.2017

