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Na úvod...
Vždycky na začátku prázdnin se zdá, že dny sladkého nicnedělání snad nikdy neskončí. Ale
čas se nedá zastavit. Prázdniny jsou za námi a je tady opět nový školní rok – 2007 / 2008.
Byl slavnostně zahájen 3. září.
Jako každý rok i letos přišly do naší školy nové děti. Je to pro ně závažný krok v jejich
životě. Seznamují se s novými kamarády, vyučujícími, s novým prostředím. Někteří to
zvládnou s úsměvem, jiní se slzičkami, ale i ty se po čase změní v úsměv. Věřím, že se všem
dětem bude u nás líbit a společně prožijeme plno krásných chvil při získávání nových
vědomostí a dovedností.
Starší žáci často berou školu jako nutnost a potřebný stupeň pro další vzdělávání. Přeji jim,
aby nejen načerpali potřebné vědomosti, ale aby se naučili i schopnosti spolupráce
s ostatními, toleranci a aby upevnili zásady slušného chování, které v životě jistě uplatní.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví, hodně optimismu a chuti do práce a pokud přijdou
problémy, ať je dokážete řešit v klidu a hlavně úspěšně.
Mgr. Bohumila Kalinová
ředitelka školy

V 1. třídě jsme přivítali sedm žáčků...

…zleva Michal Říha, Michaela Chárová, Kateřina Mikulová, Pavlína Zahradníková, Patrik
Strouhal, vpředu Dennis Balán a Dominik Tichý.

Ahoj lidi,
prázdniny utekly jako voda a už jsme zase zpátky. V letošním školním roce se chystáme opět
na akce, na které se těšíme už teď.
Nejprve vás seznámíme s naší MŠ. Začínáme v plném počtu 25 dětí, z toho 15 holčiček a 10
kluků. Máme i nové kamarády, kteří jsou tu s námi poprvé. Jsou to Ivetka Říhová, Pepa
Zahradník, Nela Chvojková, Bohoušek Trojáček, Ivanka Nová a Danielka Šubrová. Na úklid
máme novou paní uklizečku Lídu Kasalovou. Paní učitelky už známe – Zdeňka Bubeníková, Jana
Hladíková a Jaroslava Líbalová.
3. září jsme se sešli poprvé v hojném počtu i s rodiči. Přivítali jsme nové kamarády a předali
jim drobné dárky a kytičku. Doufáme, že se jim bude u nás líbit.
Zatím se rozkoukáváme, ale ničeho se nebojíme. Určitě z nás budou šikovní školáci jako ti, co
už chodí do školy.
Zatím ahoj!
Vaše děti z MŠ, září 2007

Takhle „básnili“ šesťáci v hodině literární výchovy:

Hurá, je podzim
Léto už je za náma,
podzim právě začíná.
Ze stromů už padá listí,
listí, které zhasíná.
Na louce děti pouští draka,
na nebi se to už smráká.
Haló, děti, rychle domů,
zítra máte přeci školu.
Děti křičí: „Hurá, hurá!“
Mamka však už na ně volá.
Už u dveří jim káže: „Přestaňte řvát,
vyčistit zuby a hned spát!“

Babí léto
Babí léto začíná,
škola je má rodina.
Děti brzy vstávají
a svačiny chystají.
Autobus jezdí tam a zpátky,
vozí holky a kluky taky.
Figurka se na zemi válí,
učitel nás za to chválí.
Tabule není smazaná,
ale ani špinavá.
Učitelka už je tady
a dává nám další rady.
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ředitelka školy
zástupkyně ředitelky
třídní učitelka 1., 2. a 3. r., výchovná poradkyně
třídní učitelka 4. a 5. r.
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Prázdniny a volné dny ve školním roce 2007 / 2008
Prázdniny:
o
o
o
o
o
o

Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. 10. a pátek 26. 10. 2007
Vánoční prázdniny: sobota 22. 12. 2007 – středa 2. 1. 2008
Pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2008
Jarní prázdniny: pondělí 11. 2. – neděle 17. 2. 2008
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 20. 3. a pátek 21. 3. 2008
Letní prázdniny: pondělí 30. 6. – neděle 31. 8. 2008

Státní svátky a volné dny:
o
o
o
o
o

Den české státnosti: pátek 28. 9. 2007
Den obnovy samostat. čes. státu: úterý 1. 1. 2008
Velikonoční pondělí: pondělí 24. 3. 2008
Svátek práce: čtvrtek 1. 5. 2008
Den osvobození: čtvrtek 8. 5. 2008

A co dělat během těch volných dnů? Co třeba podniknout nějaký výlet?
Inspirujte se ...
www.kudyznudy.cz, www.puppets.cz, www.policka.cz, www.zoodk.cz, www.pupce.cz,
www.boii.cz, www.merkurpolice.cz, www.muzeumremesel.cz, www.vcd.cz, www.ipardubice.cz
www.botanicus.cz.

Od října zase začínají pracovat zájmové kroužky. Vítán je každý, koho
daná činnost zajímá.
Název kroužku

Vedoucí

Dovedné ruce
Tělovýchovný – 1. stupeň
Výtvarný
Angličtina – 1. stupeň
Angličtina – 2. stupeň
Ruština
Hra na klávesy
Přírodovědný
Novinářský
Matematický
Příprava z českého jazyka k PZ

E. Vondráčková
M. Doležalová
M. Šandová
J. Hladíková
M. Šandová
I. Hatašová
H. Synková
J. Líbalová
I. Hatašová
J. Petrlík
B. Kalinová

Tento časopis pro Vás připravují členové novinářského kroužku Katka Hálová, Dráža
Janů, Jitka Mikulová, Veronika Pošvová, Zdena Vlčková, Tereza Vosáhlová, Aneta
Šimáková, Patrik Borek, Daniel Nesl a Radek Fryč s pomocí paní učitelky Hatašové a
Vondráčkové.
Svoje nápady a připomínky k časopisu můžete zasílat na adresu: hlavecnik@centrum.cz.

Slavnost padajícího listí
V úterý 25. září jsme slavili podzim. Byl to pro nás den bez učení, zkoušení a písemek. Začali
jsme tím, že jsme si první hodinu povídali o přírodě.
Kolem 9. hodiny jsme vyrazili do lesa tvořit z přírodnin. I počasí nám přálo, byl krásný,
slunný den. Každý si našel svoje místečko a začal realizovat své představy. Většinou jsme
pracovali ve skupinkách. Po dvou hodinách naší práce vznikly krásné výtvory. Některé jsme
nechali v lese a některé jsme vzali s sebou do školy a vystavili jsme je u jídelny.
Myslíme si, že tento den se vydařil a moc se nám líbil.
Tereza Vosáhlová a Zdena Vlčková

