Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Vážení rodiče,
od vydání našeho předchozího zpravodaje uplynulo více než
půl roku a za tuto dobu se stalo mnoho zajímavých i
důležitých událostí.
Zatím co jsme v závěru roku 2017 věnovali více času
činnostem s vánoční tématikou, začátek roku 2018 byl pro
všechny žáky ve znamení příprav na pololetní hodnocení
školní práce. Druhé pololetí odstartovaly naše tradiční
karnevaly ve škole i školce, při kterých si děti užily spoustu
legrace i soutěží. V únoru se rovněž konalo školní kolo
pěvecké soutěže „Třebonínský zvoneček“, nejlepší pěvci pak
reprezentovali naši školu v okresní soutěži „Jihočeský
zvonek. Mezi nejlepšími byly vyhodnoceny Maruška B. a
Vendulka H., které se umístily ve zlatém pásmu.
Na první březnový den pak připadl první plavecký výcvik
žáků základní školy. Je patrné, že výuka plavání od mateřské
školy až do 5. ročníku nese své ovoce. Na konci výcviku
splnili všichni páťáci všechny požadavky s velkou rezervou.
Zvládnou vylovit puk, skočit šipku nebo uplavat
požadovanou vzdálenost třemi plaveckými styly. Dokonce
vědí, jak těžké je plavat v oblečení a znají základy záchrany
tonoucího.
Po zavedení povinné plavecké výuky do základních škol v
loňském září „zbylo“ na naši školku pouze 6 výukových lekcí.
Ale i za ty jsme rádi a věříme, že i rodiče oceňují náš zájem
podpořit rozvoj zdraví a fyzické kondice u dětí v tomto
raném věku.
Naši žáci bili úspěšní i v dalších soutěžích.
Na Okresní atletické olympiádě v Kaplici se nejlépe vedlo
Mětějovi F. který se v hodu míčkem umístil na 4. pozici a o
jeden metr mu unikla bronzová medaile. Mezi třeťačkami
zase vynikla Kateřina H., která se probojovala do finále v
běhu na 50m a nakonec skončila na skvělém 5. místě. V
konkurenci 14 velkých škol našeho okresu pak naše škola
obsadila 11 příčku.

Skvěle sportovali i naši plavci když podruhé za sebou
vybojovali putovní pohár ve smíšené štafetě a odvezli si z
Lipenského plaváčka celkem 9 drahých kovů.

Tento rok se žáci naší základní školy poprvé zúčastnili 46.
ročníku prestižní výtvarné soutěže s názvem LIDICE. Tato
mezinárodní soutěž pro rok 2018 nesla název VODA (nad
zlato). Celkem se do soutěže přihlásilo 30.000 velmi
kvalitních děl z celého světa. Největší zastoupení prací z naší
školy měli žáci, navštěvující zájmový útvar Výtvarného
tvoření. Ačkoli se naši žáci zúčastnili poprvé, můžeme si
připsat velmi cenné úspěchy našich dvou žákyní – Zvláštní
ocenění získala Barbora B. a Kateřina V. Dívkám moc
gratulujeme!

Naši prvňáci.
Celý rok se naši prvňáci učí číst, psát, počítat,
navzájem si pomáhat, pracovat ve skupinách a hlavně
pracovat samostatně. Samozřejmě se zúčastňují i
různých akcí pořádaných naší školou. Nejradši plní
různé úkoly, které jim připraví jejich kamarád
Kuliferda, ale i jiné postavičky. Jsou zaměřené k řešení
tajenek, luštěnek a rébusů a prolínají všemi učebními
předměty. Odměnou jim jsou různé obrázky či
sladkosti.
V březnu se zúčastnili akce VESELÉ ZOUBKY, kde si
připomněli, jak správně pečovat o své zoubky a o své
zdraví, kdy navštěvovat zubního lékaře a proč u něj
nemít strach.
Nedávno se všichni těšili na návštěvu našich
předškoláků a pomáhali jim zdolávat různé úkoly,
které pro ně připravila paní učitelka.
Mgr. Karla Hospodářská

www.dolnitrebonin.cz

Zveřejnění seznamu přijatých účastníků do ŠD pro školní rok 2018 / 2019
Začátek hlavních prázdnin
Přerušení provozu MŠ
Jedna noc na Karlštejně – muzikál
Zahájení provozu mateřské školy
Raftování Třeboníňáků
Zahájení školního vyučování v ZŠ
Dětský cyklovýlet (pro rodiče s dětmi)
Tematické fotografování dětí (Photodienst)
Podzimní Třebonín Pétanque Open 2018
Adventure Minigolf II
Podzimní prázdniny
Mikulášská besídka s nadílkou
Zpívání u vánočního stromu
Vícedenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (2019)

více na:

29. 6.
2. 7.
9. 7.
21. 7.
24. 8.
1. 9.
3. 9.
8. 9.
13. 9.
22. 9.
13. 10.
29. – 30. 10
4. 12.
15. 12.
17. – 21. 6.

www.zstrebonin.cz

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

Novinky z pěveckého sboru
V novém pololetí posílily naše řady nové členky ze 2.
a 3. ročníku a tak se zvýšil počet členů na 13. Scházeli
jsme se každou středu a společnými silami nacvičovali
různé písně k určitým příležitostem. Začátkem jara
jsme vystoupili na akci Setkání důchodců, kde zazněly
některé skladby ze 60. a 70. let min. století. Při
nácviku jsme si užili dost legrace, zvláště při nácviku
charlestonu. Doufejme, že se vystoupení líbilo a
přítomní si s námi zazpívali.
Svým vystoupením jsme zpestřili i koncert ZUŠ v naší
školní družině. Nejočekávanější a nejpřipravovanější
byl nácvik skladeb pro naše maminky. 5 členek
našeho sboru se zúčastnilo pěvecké soutěže
Jihočeský zvonek v Českém Krumlově se sólovým
zpěvem a dokonce kategorie duo. Dvě z nich se
umístily ve zlatém pásmu.
Mgr. Karla Hospodářská

Mladí designéři 2018
Žáci naší školy se tento rok zúčastnili hned několika velmi kvalitních výtvarných soutěží. Jednou z nich je i soutěž, kterou
vyhlašuje ŠKODA AUTO. Průběh této soutěže je možné sledovat online, na stránkách www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/
v sekci galerie prací. Našim přihlášeným držíme moc palce! Budeme rádi, pokud naše žáky podpoříte svým hlasem.
Podávání přihlášek končí 30.6.2018
Mgr. Andrea Špindlerová

Dětský den na Olšině
Již tradičně proběhl na Olšině dětský den, pořádaný
vojenskými lesy a statky ČR. Naši žáci prvního a druhého
ročníku měli možnost navštívit a shlédnout tři desítky
stanovišť s atraktivním programem v areálu rekreačního
zařízení Olšina nedaleko Horní Plané. Program nabízel
nejrůznější ukázky, sportovní hry a tvořivé dílny. Největší
úspěch u našich žáků měla bezesporu ukázka vojenské
techniky, jízda v moderních traktorech, střelba
a ukázka zásahu policejních psů.
Mgr. Andrea Špindlerová

Poslední výtvarná výchova žáků 4. a 5. ročníku.
Nejstarší žáci si v rámci dne s třídní učitelkou vyzkoušeli na
své procházce po okolí Dolního Třebonína také volnou
tvorbu z přírodnin v lese. Práce je natolik zaujala, že se ani
nechtěli z lesa vrátit zpět do školy.
Mgr. Zdeňka Janouchová

Mateřská škola
Na závěr školního roku bychom se i my, z mateřské školy, chtěli
rozloučit a popřát všem krásné prázdniny a zasloužený odpočinek. Celý
rok děti pilně pracovaly a spoustu nových věcí se naučily. Absolvovaly
jsme několik výletů, z nichž poslední byl do ZOO Větrovy v Táboře, kde
jsme shlédli společně s dětmi komentované krmení surikat a pak si
prošli krásnou zoologickou zahradu. Nejvíc nás všechny uchvátili tygr a
lvi, ale i ostatní zvířátka se nám moc líbila. Přes obavy z počasí se nám
nakonec vyvedlo i sluníčko. Školní rok jsme zakončili rozloučením s
našimi předškoláčky, kteří nás opouští a rozutečou se do jiných škol
nebo zůstanou v té naší, jen nastoupí do prvních tříd a zasednou do
lavic. Přejeme jim hodně zdaru, a ať se jim ve škole líbí! :) Rodičům
děkujeme za celoroční spolupráci, vstřícnost a ochotu a v září se
budeme těšit na nové dětičky...
Kolektiv učitelek MŠ

Rozloučení s páťáky
Den před rozdáním závěrečných vysvědčení si všichni žáci naší školy naposledy zasoutěžili ve složení, ve kterém se
již pravděpodobně nikdy nesetkají. Dopolední program pak zpestřili žáci 5. ročníku, kteří pobavili ostatní svým
programem, ve kterém se objevily perličky ze školních lavic a také předvedli pěkné taneční vystoupení. Přejeme
všem páťákům, aby si dosyta užili letní prázdniny a aby se jim po přestupu na 2. stupeň základní školy dařilo.
Cesta za pokladem
Letošní "Cesta za pokladem" byla motivovaná pohádkami, které nás po celý
rok provázely. Po celé trase, značené šipkami a fáborky, jsme plnili
pohádkové úkoly: zpívali s červenou Karkulkou, cvičili s rytířem, poznávali
byliny s čarodějem, hádali hádanky s princeznou Rozmarýnkou, procházeli
branou do království, vyzráli nad jezinkami apod. Nakonec se všichni pustili
do hledání pokladu pohádkového loupežníka. Ten našly společně Baruška s
Matinkou. Počasí nám přálo, a tak jsme si celé odpoledne pohádkově užili.
O poklad jsme se spravedlivě rozdělili.
Dana Nepivodová

