
Vážení rodiče,
jedna čtvrtina školního roku je za námi, děti v základní
škole mají za sebou průběžná opakování z hlavních
předmětů, která by měla potvrdit jejich získané znalosti a
dovednosti. Školní povinnosti budeme i v letošním roce
dětem zpříjemňovat nejrůznějšími akcemi, exkurzemi i
výlety. Jejich přehled najdete v kalendáři akcí na školním
webu, který průběžně aktualizujeme. Máme za sebou
mimo jiné dětský cyklovýlet, při kterém děti a jejich
rodiče projeli blízké vesnice, promítání fotografií ve
školní družině, tematické předvánoční fotografování,
exkurzi ve Vyšenských kopcích zaměřenou na
environmentální výchovu a exkurzi v Jihočeském
zemědělském muzeu, kde se žáci školy mohli vydovádět
v netradičním agrohopsáriu. Ani děti z mateřské školy
nepřišly zkrátka. Již shlédly pohádku O rozverném
dráčkovi nebo navštívily řemeslné dílničky v
českokrumlovských klášterech.
Celá škola se začíná pilně připravovat na Mikulášskou
besídku s nadílkou, která se uskuteční 4.12.2017 ve
velešínském kinosále. Vybraní žáci školy si pod vedením
paní učitelky Hospodářské připravují kulturní program na
vítání nových občánků, které se koná 25.11.2017 a na
kterém bude přivítáno rekordních 18 novorozenců. Kvůli
velkému počtu bude vítání rozděleno na dvě části.
V letošním roce jsme otevřeli opět několik zájmových
útvarů. Jde o sborový zpěv, výtvarné tvoření, stolní tenis
a atletiku. Největší zájem projevily děti o nový kroužek
výtvarného tvoření pod vedením paní učitelky A.
Špindlerové. Práce dětí můžete vidět na chodbách školy
v prvním patře. Jak si vedou žáci ve sborovém zpěvu
budete moci posoudit již brzy na Mikulášské besídce.
Výsledky snažení žáků ve sportovních útvarech pak bude
možné zhodnotit až v závěru školního roku, kdy
plánujeme účast na okresní atletické olympiádě v Kaplici.
Stolní tenisté, které trénuje Zd. Janouchová, zakončí
svou činnost školním turnajem.
Školu jsme otevřeli i pro externí organizace, které
doplňují naši nabídku mimoškolních aktivit. ZUŠ Velešín
využívá školu 4 dny v týdnu. Také dětský aerobik se
rozběhl jak v základní, tak i v mateřské škole opět pod
vedením J. Palečkové. V mateřské škole rovněž pokračuje
pro zájemce výuka anglického jazyka.
Bohužel po slibném začátku v minulém roce se
nepodařilo naplnit přípravný kurz na zkoušky Cambridge
English, a to i přes fakt, že je kurz pořádaný v místě,
obecní úřad studium dětí finančně podporuje a
výsledkem kurzu je mezinárodně platný certifikát, který

je pro děti velkou motivací do dalšího studia. Úspěch
neměla také firma Rytmik, která u Vás, rodičů, neuspěla
se svou bohatou nabídkou zájmových kroužků.
Připomínáme, že i v tomto roce mohou děti soutěžit ve
sběru pomerančové a citrónové kůry i ve sběru ostatních
léčivek. Nasušené byliny budou vybírány na konci dubna
příštího roku a nejlepší sběrači obdrží věcné ceny spolu
se závěrečným vysvědčením.
Blíží se také naše tradiční Vánoční dílničky, při kterých si
budete moci nejen vyrobit zajímavé dekorace, ale také
setkat se s rodiči ostatních dětí i se zaměstnanci školy v
předvánoční atmosféře.
V prosinci čekají děti ještě 2 divadelní představení a
školáci se před Vánočními prázdninami mohou těšit na 3
volné dny, během kterých dojde k dokončení
rekonstrukce v některých částech školy. Ve školní jídelně
přibude 2. digestoř nad myčku, bude propojena kancelář
školní jídelny s šatou kuchařek a na WC dokončíme
zednické práce a malování. Provoz mateřské školy
přerušíme v době od 27.12. do 1.1., protože v tomto
období nemá žádný rodič zájem své dítě do MŠ umístit.
Ohlédneme-li se za úpravami, které proběhly během
posledního půl roku, podařilo se nám zajistit lepší vzhled
přední části areálu základní školy. Celá škola byla
osazena kamerovým systémem a kompletně byla
rekonstruována ředitelna. Pokud jde o mateřskou školu,
zde se nám bohužel úplně nedaří. Plánované instalování
herních prvků jsme byli nuceni odložit na příští rok.
Závěrem bych chtěl požádat všechny rodiče – pejskaře,
aby respektovali obecní vyhlášku č. 2/2015, která
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství, zejména zákaz vstupu se psy do areálu ZŠ,
MŠ, parku a na fotbalové i dětské hřiště a do bikeparku.
Ve většině ulic Dolního Třebonína se mohou psi
pohybovat výhradně na vodítku. Stejně tak bych chtěl
požádat rodiče – řidiče, aby neparkovali přímo před
vjezdem do areálu ZŠ a dodržovali zákaz zastavení a stání
v křižovatce u samoobsluhy, která je v blízkosti nepře-
hledné zatáčky a kde Vaše děti velmi často přecházejí.
Máme-li odpovídat za zdraví a bezpečnost Vašich dětí,
potřebujeme k tomu vytvořit odpovídající podmínky
samozřejmě nejen od Vás, ale i ostatních spoluobčanů.
Děkuji za spolupráci a jménem
pracovníků školy přeji Vašim dětem
i Vám, rodičům, příjemný podzim.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín



16. 11.
25. 11.

4. 12.
11. 12.
11. 12.
15. 12.
15. 12.
19. 12.

Prosinec
20. – 22. 12.

23. 12. – 2. 1.
9. 1.

16. 1.
31. 1.

2. 2.
1. 3.

12. – 18. 3.
28. 3.
28. 3.

29. – 30. 3.
27. 4.

Třídní schůzky
Vítání nových občánků
Mikulášská besídka s nadílkou – Kino Velešín
Pohádka Zvonková víla v MŠ
Divadelní představení pro ZŠ – Dalskabáty hříšná ves
Vánoce ve školní družině
Betlém – Metropol v Českých Budějovicích
Vánoční dílničky
Zpívání u vánočního stromu
Volné dny v ZŠ
Vánoční prázdniny
Bezpečně po vlnách – program primární prevence v ZŠ
Třídní schůzky – pololetní hodnocení
Předání výpisů z pololetních vysvědčení
Pololetní prázdniny
Zahájení plavecké výuky v ZŠ
Jarní prázdniny
Pohádka Jak koza pletla pomlázku
Velikonoční dílničky
Velikonoční prázdniny
Lipenský plaváček – plavecké závody malotřídních škol v Lipně nad Vltavou

Přehled vybraných školních a obecních akcí – termíny mohou být aktualizovány v průběhu roku.
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Naši prvňáci.
Letos nás začalo chodit do 1. třídy 11. Je sice víc kluků než
holek, ale tím spíše držíme pohromadě a navzájem si
pomáháme. Rozdělili jsme se do 4 skupin podle barev a začali
pracovat s nasazením všech sil. A tak si při hodinách povídáme
o změnách kolem nás, hlavně teď na podzim, výtvarně se
snažíme zachytit přírodu nejen malbou, ale i modelováním,
lepením různých přírodnin.
S podzimem počítáme i v Matematice – sčítáme a odčítáme
zatím do čtyř a potýkáme se se znaménky plus a mínus. Ve
čtení si přečteme věty a učíme se vyprávět jednoduché
příběhy, které nám přečte paní učitelka anebo my sami. A když
někomu něco nejde, tak zapneme všechny páky, zapojíme
kamarády pomůžeme si. A tak to má být!

Mgr. Karla Hospodářská
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Výtvarné tvoření
Úvodní měsíce na výtvarném kroužku jsou věnované námětu
VODA. Toto téma lákalo nejenom samotné účastníky
výtvarného tvoření, ale bylo zvolené především i z důvodu
účasti na 45. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Lidice“,
která pro tento rok představila své téma, jehož doménou se
stala právě voda. Děti si na výtvarném kroužku mohly
doposud vyzkoušet jak plošné, tak prostorové práce, kterými
byly například mořské vlny, jejichž zákoutí prozkoumávaly
pestrobarevné ponorky. Děti si osvojily experimentální
techniku se solí, spolu s anilinovými barvami, kterou mohly
uplatnit i při další práci. Nebylo by to však to správné moře,
kdyby v něm chyběly ryby! Proto bylo další téma zvolené
jako studijní malba těchto vodních živočichů, při které si žáci
vyzkoušeli práci s olejovými pastely a seznámili se s postupy
stínování.
Rádi bychom se do konce tohoto roku zúčastnili i dalších
dvou výtvarných soutěží: „Zahrádka pro všechny generace“,
kterou vyhlašuje Český zahrádkářský svaz a v neposlední
řadě celostátní soutěže, jež nese název našeho snad
nejznámějšího metodika a pedagoga – „Komenský a my“.
Překvapivý zájem o nový kroužek potvrzuje již samotný
počet účastníků, který v součastné době čítá celkem
sedmnáct žáků od prvního do pátého ročníku. Nových
zájemců o tento kroužek stále přibývá, za což jsem osobně
velice ráda! Do budoucna je tedy možné, že dojde k rozšíření
výtvarného kroužku a bude tak probíhat dvakrát týdně. Je
hezké pozorovat nadšení a chuť všech dětí, které baví
objevovat nové techniky a metody právě prostřednictvím
výtvarného tvoření. Nadání a talent našich žáků určitě stojí
zato i nadále podporovat.

Výtvarná výchova 2. a 3. ročníku
Výtvarná výchova ve druhém a třetím ročníku, byla pro
tento rok koncipována jako jednotlivé skupinové práce
celé třídy, během kterých by měly ke každému
zvolenému námětu vzniknout jedinečné výstupy všech
dvaceti žáků. Tento postup tvoření byl zvolen zejména
pro zlepšení vzájemné interakce a komunikace mezi žáky.
Od začátku roku tak vznikla velmi krásná díla, která jste
od měsíce září mohli shlédnout na výstavní nástěnce
hned naproti třídě. Žáci se již věnovali námětům, jako je
sbírání hub, podzimní krajina a stromy, či lesní architekti,
pod kterými jsme ukryli nepatrná lesní stvoření –
mravence. Jednotlivá témata navíc hezky korespondují
s vyučovanou látkou i v jiných předmětech, takže žáci i
v těchto hodinách prohlubují své získané znalosti a
zkušenosti. V současné době se nám rýsuje podzimní
zahrádka, na které žáci zdůrazní podzimní sklizenou
úrodu. Určitě se máte na co těšit i do budoucích zimních
měsíců. Mgr. Andrea Špindlerová



Kláštery Český Krumlov 1.11.2017
Začal školní rok a my už vyrazili na náš 1. společný výlet. Jeli jsme do
Českého Krumlova prozkoumat nově zrekonstruované Kláštery. Zde
jsme měli možnost nahlédnout do komnaty pro princezny a
místnosti pro rytíře. Každý z nás si mohl vyzkoušet brnění, přilbu, ale
také pláště pro princeznu či krále. Také už víme, kde se dříve
skladovalo jídlo nebo jak těžké bylo vytvořit knihu. Celými prostory
nás provázela princezna, která každému dala malé knížečky, do
kterých jsme tiskali a pomohla nám s otiskováním vzorů na papír.
Užili jsme si příjemné dopoledne a na oběd už jsme se všichni vrátili
jen se zbytkem sil.

Podzimní housenka
Podzimní počasí nám dále také přálo, a my jsme se
rozhodli, vytvořit podzimní housenku.
Společnými silami jsme nasbírali listí, které paní
učitelka navlékla na provázek a tím byla housenka
skoro hotová. Ve školce jsme jí dotvořili hlavičku a
nyní už nám pěkně zdobí šatnu.

Kolektiv učitelek MŠ.

Pouštíme draka
Každý den chodíme se školkou na vycházky. Někdy
jdeme na procházku po Dolním Třeboníně, jindy
zavítáme na hřiště, vždy kam nás vítr zavane :-) Jednoho
dne jsme využili příznivých podmínek a vyrazili pouštět
draka. Chvíli nám to moc nešlo, ale nakonec si každý z
nás mohl vyzkoušet zvednout draka vzhůru k obloze.

Mateřská škola


