
Vážení rodiče,
uzavřeli jsme první pololetí školního roku,
během kterého jsme si zvykali na nové
uspořádání našeho zařízení.
Během podzimu 2014 se podařilo vybavit
školní kuchyni konvektomatem, který by měl
usnadnit práci našich kuchařek, a také zajistit
snazší udržení teploty uvařeného jídla, které je
denně dováženo do předškolního zařízení.

Na doporučení MŠMT jsem zvýšili bezpečnost
ve škole zajištěním přístupu do školy domácím
telefonem a dálkovým otevíráním. Pohyb osob
po škole je tak možné lépe kontrolovat. Věřím,
že si všichni na nový způsob příchodu do školy
rychle zvykli.

V lednu letošního roku naše základní škola
úspěšně ukončila tříletý projekt v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost s názvem „Modernizace
výuky“, během kterého pořídila z prostředků
ESF celkem 2 tablety s dokovací klávesnicí, 14
mininotebooků pro žáky, 2 notebooky pro
pedagogy, dále 2 interaktivní dataprojektory,
1 nabíjecí skříň na počítače a 1 trojkřídlou
tabuli.

Také ve druhé polovině školního roku
2014/2015 je před námi mnoho práce. A
nemám tím namysli pouze výchovně vzdělávací
proces. Po úspěšné realizaci rozšíření školy
odloučením mateřské školy, po vybudování
nové třídy pro základní školu a řadě dalších
změn nás v letních měsících čeká vybudování
zázemí pro kuchařky, přeměna původní

umývárny MŠ na sociální zařízení pro žáky ZŠ,
úpravou by měly projít i sklepní prostory.

Rádi bychom rovněž dokončili menší opravy,
které jsme kvůli zásadnějším problémům
odsouvali. Většinu učeben a místností školy by
bylo vhodné vymalovat, také některé
podlahové krytiny již dosluhují.

Školní zahrada by potřebovala razantní řešení,
zejména, pokud se jedná o venkovní sklad
nářadí. Zde budeme usilovat o to, aby
zchátralou boudu nahradila víceúčelová
pergola, která by nesloužila pouze jako sklad,
ale byla by využitelná i jako prostor k výuce či
pořádání menších akcí.

Také v zahradě u nové školky není zdaleka vše
hotové. V jarních měsících tohoto roku
budeme usilovat o co nejrychlejší vybudování
zahradního domku na uskladnění hraček a
učebních pomůcek a samozřejmě se pokusíme
zajistit herní prvky, na které děti jistě
netrpělivě čekají.

Všechny zmíněné akce vyžadují spolupráci a
podporu ze strany vedení obce, která byla
dosud na velmi dobré úrovni a samozřejmě
dostatek finančních prostředků. K těmto
účelům budeme spolu s obcí usilovat o získání
vhodné dotace z vypisovaných grantů.

Jedním z velkých kroků je rovněž plánované
rozšíření ZŠ na 3 třídy. Všechny potřebné
dokumenty byly předány MŠMT, nyní už jen
čekáme na rozhodnutí.
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Návštěva planetária, předání vysvědčení, karneval ŠD

Pololetní prázdniny

Zápis do 1. ročníku základní školy

Karneval MŠ

Jarní prázdniny

Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Divadlo v MŠ – Vlk a tři kůzlátka

5. Třebonínská lední  rallye – pořádá obec

Vystoupení dětí na setkání důchodců

Jarní Třebonín Bowling Open – dospělí (smíšené dvojice)

Divadlo v MŠ – O nespokojeném koťátku

Velikonoční dílničky

Velikonoční prázdniny

Třídní schůzky ZŠ

Zahájení plaveckého výcviku (účast dětí z MŠ bude upřesněna)

Zájezd do termálních lázní – pořádá obec

Jarní bikrosové závody – pořádá TJ

Jarní Třebonín Pétanque Open – dospělí (smíšené dvojice)

Ukončení sběru pomerančové kůry a léčivých rostlin

Pálení čarodějnic

Jarní  Dětský Třebonín Pétanque Open

Čtyřdenní vzdělávací pobyt v Javorníku pro 2. - 4. r.

Vyšetření zraku Lion Eye v MŠ

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ ke Dni matek

Ukončení  činnosti školních zájmových útvarů

Divadlo v MŠ - Koblížek

Cyklotoulky po Třeboňsku – pořádá obec

Třídní schůzky ZŠ

Rafťáci 2015 – výlet po Vltavě pro současné i bývalé žáky a jejich rodiče

Rozloučení se školou – pořádá obec

Předání vysvědčení a cen za sběr pomerančové kůry

Volejbal  Třebonín Open – pořádá TJ

Mnoho akcí a událostí je před námi. Uvádíme přehled školních a obecních akcí.



Od vydavatelství Lingea jsme dostali
sponzorský dar, který domluvila paní
Neumanová. Přišla velká krabice
plná knih a upomínkových před-
mětů: hodiny, hrníčky, propisky,
rozvrhy, pexesa, bločky, minipravidla,
"Školní pravidla" a hlavně "Slovníky
synonym a antonym" pro všechny
druháky, aby si mohli procvičovat
abecední hledání hesel a svítilničky
(jako přívěšky na klíče, které jsme
použili jako motivaci pro zdokonalení
se v činnosti, kterou žáci budou jistě
v životě potřebovat, a které získali
nejrychlejší hledači hesel v soutěži
při hodině českého jazyka).

Líbily se nám i cestovatelské publikace, které jsme
zařadili do třídní knihovničky, o přestávkách byl o ně
velký zájem :-). Za sponzorský dar moc děkujeme,
udělal nám velkou radost a umožnil nám procvičit se v
abecedním vyhledávání hesel v encyklopediích.

Konečně jsme se dočkali sněhu. Naučili jsme
se báseň sněhulák. Také jsme si vybarvili
vystřiženého sněhuláka nebo jsme ho
dokreslovali, ale největší legraci jsme si užili
při hraní na sněhu.

Před zimními prázdninami jsme si s rodiči

přišli zazpívat k vánočnímu stromu.



V Dolním Třeboníně
29.1.2015

Na hodině prvouky jsme v 1. třídě poznávali
ovoce a zeleninu všemi smysly. Nejtěžší asi
bylo poznávání šustících stonků a krájeného
ovoce sluchem, určování hmatem bylo
obtížné jen u méně známých druhů ovoce
a zeleniny (chřest, pórek apod.), které
někteří žáčci těžko pojmenovávali
i s použitím zraku ;-). Charakteristickou vůni
exotického ovoce nebylo těžké odhalit,
nearomatické druhy nám daly ale větší práci
rozeznat. Nejoblíbenější částí bylo bezesporu
poznávání ovoce a zeleniny chutí, na což se
všichni moc těšili a řádně si ochutnávání
užili...
Při hodině českého jazyka (2. ročníku)
a pracovních činností jsme si také vyzkoušeli
přípravu zdravého mrkvovo-jablečného sa-
látu, jehož pracovní postup si žáci 2. ročníku
v rámci slohu i zapsali. Konzumace pak byla
blesková, salát se vydařil a všem moc chutnal
:-). I v pracovních sešitech matematiky
1. ročníku bylo počítání s ovocem a zele-
ninou.
Při Vv jsme ovoce a zeleninu malovali.
Nejprve vcelku, poté jsme rozkrajovali
a zaměřovali se na detail. Posledním krokem
bylo také snědení nakrájeného... A vydařené
obrázky nám zdobí chodbu školy.
Myslím, že poznávání ovoce a zeleniny napříč
všemi vyučovacími předměty prostřed-
nictvím všech smyslů bylo velmi zábavné
a poučné.

Advent a Vánoce ve ŠD přinesl dětem mnoho
zážitků při tradičních vánočních zvycích,
mnoho radosti a štědrosti u vánočního
stromečku.


