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1.9.2016 jsme zahájili další nový školní rok. Bude to školní rok plný nových
poznatků, dovedností, zážitků, radostí, starostí i strastí, ale to vše do školy i do života
patří. Ten letošní školní rok se ponese v duchu lidových zvyků a tradic. Rádi bychom si
připomněli, co a proč naši předci oslavovali, jaké zvyky nám zůstali dodnes.
Mateřská školka má plný počet dětiček. Rezervu máme 1 volné místo. Personální
složení zůstává také stejné paní učitelky Mgr. M.Hlavatá (Tuhá), Bc. Monika Korbelová,
teta svačinka Magdalena Broučková. Pouze již není zapotřebí asistentky pedagoga.
Základní škola zvětšila svůj počet, protože odešli pouze 3 páťáci a nastoupilo
7 prvňáčků. Ve škole máme 37 žáků. 7 prvňáčků v hlavních předmětech vede Mgr.
Marcela Kučerová, 9 druháčků a 6 třeťáčků se učí společně s Mgr. Lenkou Vítů,
7 čtvrťáků a 8 páťáků se učí se mnou (M.K.) Výchovy mají žáci spojené 1.,2.,3. ročník a
4.,5. ročník. Školní družinu vede paní Marie Janová. O školu a pořádek se nám stará
paní Pavla Leštinová. Školní jídelnu vede a vaří paní Věra Chovancová (nyní zastupuje
paní Pavla Košíčková) a Miroslava Říhová.
Po škole mají děti možnost navštěvovat sportovní kroužek s Mgr. Lenkou Vítů a
tradičně hodiny hry na hudební nástroje, zpěv či výtvarku pod ZUŠ Trhové Sviny.
Máme velikou radost z nových herních prvků na školním hřišti. Děkuji tímto
zřizovateli za finanční podporu. Každý návštěvník školního hřiště je povinen se
seznámit s provozním řádem. Teenagery prosím o ukázněné chování a odpadky
prosím vhazovat do koše.
Opět v letošním roce sbíráme starý papír, použitý rostlinný olej a hliník. Budeme
rádi, pokud nám přispějete. Utržené peníze používáme na částečnou úhradu školních
akcí pro děti.
1. svoz starého papíru se uskuteční v úterý 18.10. v 8.00 h.
Mgr. Marcela Krychová

Naši „malí“ konstruktéři a stavitelé ve školní družině.

Jakub Leština, Jakub Fojtl, František Košíček, Davik Janošťák, Adam Lejsek, Josef Kryštof

V naší školičce „V září, v září slunce září“
Po letních prázdninách jsme se všichni opět sešli v naší školičce. Přivítali jsme
nové kamarády, pro které vstup do školky je prvním velkým krokem v jejich životě.
Celé září probíhalo v adaptačním režimu, kdy pro nás učitelky je především důležité,
aby si naši nejmladší rychle zvykli na nové prostředí a i na první okamžiky bez jejich
nejbližších. Jsme rády, že období velkého smutku a stýskání je za námi. Děti jsou
velmi šikovné a režim školky zvládají dobře.

V září jsme se zabývali tématy:

1. „Vítáme nové kamarády, aneb první chvilky bez maminky“
2. „Dva, je víc než jeden, aneb já a můj kamarád ve školce“
3. „Dům, domeček, místo kam patřím, aneb já a moje rodina“
Do těchto témat se nám promítlo téma i z integrovaného bloku „Lidové zvyky a tradice“, kdy jsme
společně oslavovali den Sv. Václava.
Píseň:
„Přiletěl si pyšný drak,
přiletěl až do oblak.
Z vysoka se na svět díval,
strašil by a neví jak?
Z vysoka se na svět dívá,
strašil by a neví jak.
Rozhlíží se do všech stran,
potom potká hejno vran.
Ale vrány, se mu smály,
že je ještě malý pán?
Ale vrány se mu smály,
že je ještě malý pán.
Opakujeme v diskusním kruhu k tématu: „Dům, domeček, místo kam patřím.“

Píseň, kterou jsme se
naučili ve školce.

V září nás navštívilo divadlo Kolotoč s pohádkou „Příběhy skřítka Kuka“.

"Co to slyším, zvonění?
To je zvláštní znamení.

Pozor!
Už nám ŠKOLA začíná!“

29. 9. se ve škole uskutečnila interaktivní přednáška na téma úspory energie: MŮJ ÚSPORNÝ
DOMEČEK. Žáci se dozvěděli, co jsou to nízkoenergetické stavby, biomasa, solární panely…….

4.10. navštívili žáci 3.-5. ročníků VÝSTAVU HUB
a edukační program „STROMY JAKO DOMY“
v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i
zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána i řada hub a rostlin.
Žáci díky několika zajímavým interaktivním činnostem lépe pochopili důležitost stromů.

28.září SVÁTEK SVATÉHO VÁCLAVA
- 935 byl svým bratrem zabit český kníže Václav,
- v tento den se konávaly slavnostní mše, poutě a lidové veselice
- v hospodářství se pasáci vraceli se stádem ze salaší dolů do nížin
- byl vhodný čas na sklizeň jablek
- platila se poddanská daň z půdy majiteli panství (vejce, obilí, mák, drůbež)
- od roku 2000 ustanoven jako státní svátek Den české státnosti

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ
Dle nařízení císaře Josefa II. se slaví posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého
Havla. Odtud se odvozuje často používaný termín Havelské posvícení. Posvícení je
výroční podzimní slavnost na památku posvěcení chrámu. Vyvinulo se z pohanského
obyčeje, oslavovali ukončení zemědělských prací, šťastnou sklizeň a příchod zimy. Hodně a
dlouho se hodovalo. V tomto období byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a
vajec, zralé švestky na povidla, vykrmené husy na pekáč, prostě ideální doba na velkou
hostinu. Navíc se blížil čas adventu, půstu, tak si užívali toho, čeho měli celý rok
nedostatek. Hlavním chodem byla
husa krmená speciálními šiškami,
knedlíky a zelí, jako zákusek koláče
s povidly, ořechy, mákem a jablky.
Hodování doprovázela veselice –
taneční zábavy a průvod s maskami.
O posvícení se scházela celá rodina
včetně širokého příbuzenstva a
všichni svorně zasedali u bohatě
prostřených stolů. Hostům, kteří se
vraceli domů, se dávala výslužka –
koláče, buchty, zelí a maso).

Ve středu 12.10. jsme pekli posvícenské koláče. Mňam, mňam to byla dobrota!!!!

