
Vážení rodiče,
Do rukou se Vám dostává 1. číslo Školního zpravodaje tohoto školního
roku, jehož prostřednictvím Vám chceme průběžně přibližovat vybrané
události ze života školy, školky i družiny.
Většina rodičů dětí navštěvujících naši mateřskou školu jistě
zaznamenala vítanou změnu na zahradě. V polovině srpna jsme sem
nechali odbornou firmou nainstalovat herní prvky zaměřené na rozvoj
obratnosti, síly a koordinace dětí. Herní prvky jsou určené pro děti od 3
do 15 let věku, mají potřebné bezpečnostní certifikáty a budou sloužit
především starším dětem školky. Dopadovou plochu jsme vyřešili
pryžovou rohoží, která má obdobné tlumivé vlastnosti jako štěrk, je
určená pro výšku pádu ze 2m a její údržba spočívá pouze v pravidelném
sekání prorůstající trávy.
Jsme rádi, že o vzhled školní zahrady projevují zájem rodiče dětí a
aktivně se podílejí na její údržbě. Po jarní brigádě u základní školy si
našlo 15 rodičů čas také na úpravu školkové zahrady. Asistovalo nám i
10 dětí. Horní okraj svahu u schodiště byl osazen listnatými keři, které
časem vytvoří přírodní bariéru a ochranu proti pádu.

Volby do školské rady proběhnou 28.11.2018 v čase od 14:00 do 17:00
hodin v ředitelně školy. Volen bude 1 z kandidátů navržených
zákonnými zástupci.

Školní web jsme nechali upravit tak, aby měl totožný vzhled jak na
počítačích, tak na mobilních zařízeních.

Mgr. Jan Švec
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Klima školní třídy
V letošním školním roce jsme navázali na projekt „Klima v naší třídě“
pod vedením vedoucího PPP v Českém Krumlově, pana Mgr. Jakuba
Průchy. Pro žáky 3. ročníku to není nic nového, tohoto projektu se
zúčastnili již v loňském školním roce. Žáci 2. ročníku se zde nově učí
soužití s novým větším kolektivem dětí a menším prostorem ve třídě.
Všichni žáci si zde osvojují vzájemnou ohleduplnost, spolupráci v
různých skupinách a také empatii s kamarády a spolužáky.
Na tento projekt navazujeme s dětmi této třídy v „komunitním kruhu“,
který realizujeme ve středu 4. vyučovací hodinu. Zde mají děti možnost
zhodnotit samy sebe, chování a jednání spolužáků, ale i vyjádřit a
obhájit svůj názor.

Asistentka pedagoga
Od září 2018 do naší třídy nastoupila asistentka pedagoga paní H.
Lovčíková. Jejím úkolem je především pomáhat třídní učitelce v
individuální práci se dvěma žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Mgr. Andrea Špindlerová a Hana Lovčíková

Brouci a hmyz
V září jsme se ve školní družině věnovali tématu "Brouci, hmyz". Začalo
se četbou z knihy O. Sekory "Ferda Mravenec" a povídáním o životě
mravenců. Pozorovali jsme tyto pracovité tvorečky v lese, přichystali jim
"bufet" a sledovali, co jim nejvíc chutná. Hrála se spousta zajímavých
her v přírodě i ve třídě. Paní vychovatelka nám často četla z knížek o
dalších broučcích a hmyzu, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.
Poznatky si každý rozšířil formou různých kvízů, luštěnek a doplňovaček,
tématických her pohybových i vědomostních. Často se také kreslilo a
vyrábělo. Téma jsme zakončili projektem "Včelí království".

Dana Nepivodová

Projekt ovoce a zelenina v 1. ročníku
V letošním školním roce nás začalo chodit do 1. třídy 5. I
když je nás málo, tak máme ve třídě daleko více prostoru
na učení i zábavné a poučné hry, při kterých se učíme a
zároveň odpočíváme.
V říjnu nás přišli navštívit králíci z klobouku Bob a Bobek,
kteří pro nás připravili mnoho zajímavých úkolů. Po
vyřešení jsme museli najít jejich fotografii.
Nedávno nám spoustu nástrah zadával Kašpárek. Procvičili
jsme si počítání z matematiky a také jsme četli, zpívali a
vyprávěli si o podzimu.
Od začátku roku jsme se toho mnoho naučili v matematice i
v českém jazyce. Protože se učíme o podzimu, tak jsme
spojili pracovní činnosti s prvoukou. Rozlišujeme druhy
ovoce a zeleniny, ale ještě v určování chybujeme. Proto
jsme si některé druhy přinesli do školy.
Zapojili jsme naše smysly a ovoce a zeleninu poznávali
čichem, zrakem, hmatem a chutí.
Některé smysly jsme spojili a podle přinesených druhů si
vymodelovali jablíčka, hrušky, mrkvičky, petržele, apod.
Teď se připravujeme na vystoupení na Mikulášské besídce a
moc se těšíme na Vánoce!
Ale do té doby nás čeká ještě hodně práce.

Mgr. Karla Hospodářská
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Třídní schůzky – hodnocení 1. čtvrtletí školního roku
Divadelní představení  „Staré pověsti české“
Volba člena školské rady navrženého zákonnými zástupci
Bowlingový turnaj dvojic pro dospělé – Třebonín Open
Adventní zájezd do Mnichova
Mikulášská besídka s nadílkou – Kino Velešín od 16:00
Písničkové čarování – L. Hrdlička (ZŠ 8:30, MŠ 9:45)
Zpívání u vánočního stromu, průvod luceren od ZŠ 
Vánoční dílničky 16:00 – 19:00 v učebnách ZŠ
Vánoce ve školní družině
Začátek Vánočních prázdnin
Přerušení provozu MŠ
Konec Vánočních prázdnin
Pohádka O Palečkovi – Malé divadlo (1. - 3. r. + MŠ)
Předání výpisu z pololetního vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Zahájení plavecké výuky žáků ZŠ (10 lekcí každý čtvrtek)
Velikonoční prázdniny
Plavecké závody Lipenský plaváček (vybraní žáci)
Zahájení předplavecké výuky dětí MŠ (7 lekcí každý čtvrtek)
Třídenní vzdělávací pobyt „Třeboňsko“ (1. – 3. r.)
Pětidenní vzdělávací pobyt v SEV Horská Kvilda (4. – 5.r.)
Předání závěrečných vysvědčení
Přerušení provozu MŠ

Zahrada MŠ
Děti naší mateřské školy se konečně dočkaly. Od září tohoto
školního roku pilně cvičí na nových průlezkách a zdokonalují se
ve své obratnosti. Na zahradě se jim i paní učitelkám moc líbí a
tráví zde každou možnou chvilku.

Brigáda s rodiči na zahradě MŠ 1. 11. 2018
Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne se na zahradě MŠ sešlo několik
rodičů se svými dětmi, kteří za pomoci pana ředitele a
zaměstnanců ZŠ a MŠ, vysázeli 100 okrasných keříků na živý
plot. Někteří rodiče přispěli i několika pytli mulčovací kůry.
Všichni pracovali s velkým nasazením a s úsměvem. Na závěr
jsme společně poseděli u ohýnku a pochutnali si na pečených
buřtech. Všem zúčastněným moc děkujeme a doufáme, že se na
jaře plot zazelená.

Kolektiv učitelek MŠ

Mateřská škola

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

Perličky ze školních lavic.
„Základní životní podmínkou je tma.“
„Čedič vznikl vyvalením, uhlí vzniklo erozí.“
„Diamant je přeměněná hornina.“
„Křemen je hornina a nejdůležitější  využití je k rozdělávání 
ohně.“
„Horniny vznikly studenou vodou a nerosty starýma 
horninama.“
„Rozdíl mezi horninou a nerostem je, že hornina je třeba ze skal 
země a nerost je ze stromu.“
„Plazi na zimu zkamení.“
„Nejvyšší hora Šumavy je Sněžka.“
„Mezi průmysl patří skot.“
„Hvězda je měsíc.“
„Rostliny dělíme na umírající a neumírající.“
„Růže má výtrusy a semena má v poupěti.“

Mgr. Zdeňka Janouchová


