Z NAŠÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2006 - 2007
Do 1. třídy nastoupili tito žáci:
Adéla Svobodová
Eliška Žroutová
Michaela Dušková
Eliška Kynclová
Štěpán Kopecký
Martin Flídr
Josef Nádvorník
Filip Horák
Daniel Zejda

Organizace školního roku:
Vánoční prázdniny: 23.12. – 2.1.2006
Jednodenní pololetní prázdniny: 2.2.2007
Jarní prázdniny: 5.2. – 11.2.2007
Velikonoční prázdniny: 5. – 6.4. 2007

KROUŽKY:

Ukončení školního roku: 30.6.2007
I v letošním školním roce pokračuje činnost těchto kroužků:
Úterý:
Výtvarný kroužek – žáci ve dvou skupinách budou pracovat
společně s paní učitelkou Věrou Rejsovou netradičními
výtvarnými technikami a v čase velikonočním se budou
připravovat na velikonoční výstavu.
Úterý
Anglický jazyk – žáci se zde budou zdokonalovat v anglickém
jazyce prostřednictvím her a soutěží společně s paní učitelkou
Danou Holomkovou.
Středa:
Aerobic – někteří z vás viděli jejich vystoupení na Den matek a
na karnevale. V takovém duchu budou cvičitelky Eva
Chadimová a Marie Částková pokračovat i letos.
Náboženství – výuka probíhá pod vedením paní Pavly
Tmejové.

Hlavní prázdniny: 2.7. – 31.8.2007
Zahájení nového školního roku: 3.9.2007

LISTOPAD
Návštěva atelieru DUKE pana Dudychy
8.11. 2006 jsme s dětmi navštívili Atelier DUKE Bohemia pana
Dudychy v Litomyšli. Byla to pro nás první návštěva tohoto
atelieru. Pan Jiří K. Dudycha nám osobně vyprávěl o tom, jak se
získává hlína, jak se musí výrobek nechat nejprve vysušit a
potom se teprve vypaluje, zdobí a opět vypaluje. Také nám
ukázal práci na hrnčířském kruhu, kde nám vytvořil z hlíny
vázičku. Po prohlídce atelieru jsme ještě využili příjemného
podzimního sluníčka k procházce Klášterními zahradami.

Co jsme dělali?
ŘÍJEN
Přírodovědná soutěž
Během podzimních měsíců probíhá na naší škole již tradiční
přírodovědná soutěž. Také letos měli žáci možnost ověřit si své
znalosti z přírody. Soutěž proběhla ve skupinách, kde společně
děti vyplňovaly přírodovědný testík týkající se zajímavostí o
rostlinách a zvířatech.Další úkol spočíval v určování názvů podle
obrázků a poznávání přírodnin.Na 1.místě se umístila skupina
3:V. Dušková, D. Kracík, P. Tmej a D. Zejda. Na 2.místě se
umístila skupina 2: L. Flídr, M. Lipavská a M. Dušková a na 3.
místě se umístila skupina 1 a 4: Š. Skala, T. Olbrichová, E.
Kynclová, A. Svobodová a P. Kopecká, M. Vávra. Děti obdržely
diplom a sladkou odměnu.
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Centrum sociální péče v Chotovicích
13.11.2006 jsme zhlédli výstavu akademické malířky Ludmily
Jandové v Centru sociální péče v Chotovicích. Součástí výstavy
byla i výstava prací žáků okolních škol. I naše děti přispěly na
tuto výstavu svými pracemi. Za doprovodu jedné ze
zaměstnankyň tohoto centra jsme si prohlédli celý prostor
budovy, která bude sloužit od nového roku postiženým lidem.
Šálový den
S blížící se zimou přišly děti s nápadem uskutečnit ve škole
šálový den. V pondělí 20. listopadu přinesly děti plné tašky s
šálami. Soutěžilo se po jednotlivých třídách a na žádost dětí
soutěžily také paní učitelky. Všichni jsme se sešli v největší
místnosti školy, a to v tělocvičně, kde začalo mohutné zápolení v
navazování jednotlivých šál. Celkem se sešlo 181 šál a
dohromady měřily 188,5 m. Největší počet kusů šál přinesli žáci
1.třídy a to 67 ks. Měřilo se v jednotlivých třídách a celkový
součet se vydělil počtem žáků ve třídě. A takhle to dopadlo: na 5.
místě se umístila 2. třída s průměrem na jednoho žáka 1,9 m. Na
4. místě se umístila 3. třída s průměrem 5,45m, na 3. místě
skončila 1. třída s průměrem 7,13 m. Druhé místo obsadila 5.
třída s 7,6 m a na 1. místě se umístily paní učitelky s průměrem
10,6 m. Nakonec jsme se všichni vyfotili a ti nejlepší obdrželi
sladké odměny.

Kino, bowling
14.12.2006 – tento den jsme byli společně s dětmi v Litomyšli.
V kině děti zhlédly kreslený film ,,Auta.“ Jedná se o příběh
namyšleného, sobeckého závodníka, který až v nouzi poznal, že
bez přátel a kamarádů se v životě neobejde. Po skončení filmu
jsme se přesunuli do sportovní haly. Zde si děti zahrály bowling.
Protože jsme měli do odjezdu autobusu málo času, tak si děti
zahrály jen velmi málo. Slíbili jsme, že po novém roce jim to
vynahradíme a pojdeme na bowling ještě jednou.

Vánoční besídka
Poslední školní den v roce 2006 jsme ukončili společnou
vánoční besídkou. Program jsme zahájili zhlédnutím vánoční
pohádky O sněhulákovi. Po té následovaly tradiční české vánoční
zvyky, které byly dětem srozumitelně vysvětleny. Jednalo se o
házení střevícem, lití vosku, pouštění skořápek a rozkrajování
jablka. Každému se objevila krásná hvězdička. Při zapálené
svíčce jsme si společně zazpívali vánoční koledy, zavzpomínali
na minulé Vánoce, sdělili jsme si svá vánoční přání a konečně
nadešla dlouho očekávaná chvíle, kdy se začaly rozdávat dárky.
Každý si našel pod stromečkem ten svůj. Pro nás byl nejkrásnější
dárek, vidět rozzářené dětské oči nad rozbaleným dárkem. Po
prohlédnutí dárků následovaly soutěže pro děti. Děti hrály
,,židličkovanou,“ řešily hádanky. Během celé besídky děti
mlsaly vlastnoručně upečené cukroví.
Na závěr jsme si popřáli šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví
a štěstí v novém roce.
PROSINEC
Pojďte se mnou do pohádky
Jako každým rokem i letos před Vánocemi nás přijel potěšit
svými pohádkami pan Jan Havel z divadla Srdíčko z Vysokého
Mýta. Tentokrát si pro nás připravil pásmo pohádek s názvem
„Pojďte se mnou do pohádky.“ Pořad uváděn hercem –
pohádkářem Janem Havlem byl sestavený ze známých a
oblíbených lidových pohádek, který pohádkové příběhy nejen
hrál, vyprávěl a zpíval, ale také současně inscenoval
jednoduchými loutkami, které před dětmi na jevišti přímo
vytvářel. Loutky byly vlastně upravené předměty, se kterými se
děti denně setkávají doma i ve škole. Děti nejen z naší školy , ale
také z MŠ Jarošov se vesele zapojovaly do děje pohádek.
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