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V Dolním Třeboníně 28.6.2019
Vážení rodiče,
třetím číslem našeho školního časopisu se s vámi
chceme rozloučit a poděkovat Vám za přízeň i
spolupráci.
Žáky v základní škole od září nečekají žádné zásadní
změny, dojde pouze k menším úpravám rozvrhu hodin,
provoz školní družiny bude mírně zkrácen a od příštího
školního roku budou na naší škole působit dvě
asistentky pedagoga.
Do mateřské školy bude v příštím školním roce
docházet celkem 37 dětí a zejména ty menší nastoupí
až v průběhu roku.

Vícedenní vzdělávací pobytové akce
Letos poprvé jsme zařadili dvě pobytové akce s
environmentální a ekologickou náplní. Nejprve se
vydali žáci 1. - 3. ročníku na tři dny prozkoumat
Třeboňsko a následně strávili žáci 4. - 5. ročníku pět
dnů v SEV Horská Kvilda. Jsme rádi, že samy děti akce
hodnotí kladně a proto chceme v těchto aktivitách
pokračovat také v příštím školním roce.

Přejeme Vám i dětem příjemné prožití letních měsíců a
přestupujícím žákům mnoho úspěchů v nových školách.
Za kolektiv pracovníků školy, Mgr. Jan Švec
Ohlédnutí za úspěchy posledních měsíců.
Velice nás potěšilo, že 3 naši páťáci uspěli při
přijímacím řízení a od září nastoupí na víceletá
gymnázia.
Pěkných výsledků dosahovali naši žáci také v soutěžích.
Například v okresním kole Pathagoriády obsadila A.
Žamberská 5. místo.
V pěvecké soutěži Jihočeský zvonek uspěly všechny 3
zpěvačky, do zlatého pásma v sólovém zpěvu se
probojovala V. Hlásková, do stříbrného pak M.
Boušková. V komorním zpěvu se svým duetem obsadily
M. Cigánková a V. Hlásková stříbrné pásmo.
Úspěšné byly také naše malé umělkyně B. Bažantová a
V. Jakůbková, které obdržely čestná uznání v prestižní
mezinárodní dětské soutěži LIDICE 2019. Porota
vybírala z 15.336 dětských prací ze 70 zemí světa. Práce
našich dětí se tak zařadily mezi 1000 nejlepších.
Také našich 9 plavců letos zabojovalo, a přesto, že letos
neobhájilo putovní pohár za smíšenou štafetu, odneslo
si celkem 7 medailí různých hodnot.
Bohužel jsme se pro nepřízeň počasí nemohli zúčastnit
okresní atletické olympiády v Kaplici, ale věříme, že
forma dětem vydrží a v příštím roce uspějeme i tam.

Husitské dny v Táboře
Začátkem června zavítal 4. a 5. ročník to Tábora, kde si
žáci mohli mimo jiné vyzkoušet náročnou práci s
hrnčířským kruhem. Součástí dne byla také návštěva
muzea čkololády.

Vystoupení dětí ke dni matek
Maminkám k svátku bylo určeno další kulturní vystoupení tohoto
školního roku, které si pod vedením našich pedagogů připravily děti z
mateřské i základní školy. Své taneční umění ukázali také čelnové
oddílu dětského aerobiku. Vyvrcholením odpoledne pak byl muzikál
Šípková Růženka který pod vedením paní učitelky K. Hospodářské
ztvárnil její pěvecký sbor. Všechny děti v závěru vystoupení předaly
maminkám drobné dárky a růži.

Hledání pokladu
Letošní "Cesta za pokladem" byla motivovaná celoroční hrou "Raketa"
s tématem "Vesmír". Ve fiktivní raketě jsme cestovali naší Sluneční
soustavou a navštěvovali jednotlivé planety, kde nás čekaly vesmírné
úkoly - vědomostní i sportovní. Konec hry nás čekal na Měsíci, kde byl
ukrytý poklad. Ten objevila Alička a podělila se o jeho obsah s
ostatními. Po příchodu ke škole nás čekalo ještě jedno překvapení sprcha z hadice, která všechny v tropickém dni příjemně osvěžila.

Rozloučení s páťáky
A protože naši páťáci odcházejí a od září nastoupí do plně
organizovaných škol, připravili si pro nás vystoupení, jehož
tématem byly perličky ze školních lavic, kterými III. třída
oplývala. Před závěrečným tanečkem si samozřejmě
všechny děti zasoutěžily, zájemci si opekli špekáčky,
zapojili se i mladší žáci, kteří představili své indiánské
kmeny a zbytek horkého dopoledne pak strávili ve svých
třídách při hře a volném programu.

PŘIJĎTE SE V SOBOTU PODÍVAT NA
Přehled vybraných školních a obecních akcí
29. 6.
29. 6.
27. 7.
15. 7. – 19. 8.
24. 8.
2. 9.
7. 9.
8. 9.
17. 9.
21. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
29.-30. 10.
5. 11.
23.12.-3.1.

Slavnostní otevření workoutového hřiště – 10:00
Začátek Hlavních prázdnin
Hasičská soutěž
Přerušení provozu MŠ
Volejbal Třebonín Open 2019
Zahájení školního vyučování 2019/2020
Raftování Třeboníňáků
Dětský cyklovýlet po okolí Dolního Třebonína
Fotografování dětí – Photodienst
Podzimní Třebonín Pétanque Open
Dětský Podzimní Třebonín Pétanque Open
Podzimní Adventure Minigolf – Hluboká nad Vltavou
Drakiáda
Podzimní prázdniny
Ukázka dravců – program „Odchovy“ v ZŠ od 8:30
Vánoční prázdniny

