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Tak jsme zase o rok starší, větší, rozumnější…… Kalendářní rok 2016 je
již minulostí. Pokud se ohlédneme za loňským rokem můžeme
konstatovat, že byl úspěšný. Školka je plně obsazena, dětičky jsou
šikovné. Ve škole máme 37 žáků v pěti ročnících, všichni se snaží být co
nejúspěšnější, každý podle svých možností. Platí známe: „ten umí to a ta
zas tohle a všichni toho udělají moc“. Vyčerpali jsme státní rozpočet,
tak abychom nemuseli nic vracet, ušetřené provozní peníze jsme uložili
do rezervního fondu, abychom mohli v následujícím roce modernizovat
staré třídy a školní družinu. Rádi bychom zkrášlili i vstupní chodbu
školy.
Účastí ve florbalové soutěži jsme získali bonus v podobě odběru
florbalového vybavení v celkové hodnotě 3 000Kč, které obdržíme
v první polovině roku 2017.
Srdečně děkujeme všem sponzorům naší školy za finanční i materiální
pomoc: fa Štindl, fa Avistech, ZD Ločenice, panu Návorkovi, obyvatelům
bytovky č. 56, rodičům Kretkovým, Leštinovým, Nedorostovým,
Dvořáčkovým, Smržovým, Janovým, Martišovým a Guichenovým.
V letošním školním roce jsou nově zápisy do 1. tříd posunuty až
na duben a do mateřské školky až na květen. Přesné termíny budou
brzy zveřejněny. Děti a žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti mají
přednostní právo přijetí v naší škole (ZŠ i MŠ), garantované zákonem.
Ale to neznamená, že rodič nemá právo volby místa vzdělávání pro své
dítě, pokud bude mít jiná škola volné kapacity. Naše škola i školka má
dostatečnou kapacitu a bude přijímat žáky i mimo spádovou oblast.
Jsme velmi potěšeni přízní rodičů a dětí z Ločenic a dalšího okolí.
Pomalu se chýlíme ke konci 1. pololetí školního roku 2016/2017. Žáci
mají již pouhé 3 týdny na vylepšení známek. Pololetní vysvědčení se
bude vydávat v úterý 31. ledna a jednodenní pololetní prázdniny budou
v pátek 3.února.
Od ledna do března 1.-3. ročník absolvuje 10 dvouhodinových lekcí
kurzu PLAVÁNÍ a nově 4.-5.ročník 8 lekcí kurzu BRUSLENÍ.
V květnu jsme byli vyzváni Českou školní inspekcí
na výběrovém zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníků ZŠ.

k účasti

Dále bychom se rádi zúčastnili pásma soutěží okolních málotřídních
škol: Hrdějovický Vavřínek, Borecký Hlásek, Vrátecký Picasso, Olešnický
lístek, Svatojánský vlastivědný maraton, Borecký fotbal a Nedabylské
kukátko.
Na Vánoční besídce mohli rodiče shlédnout pohádku Sněhová
královna, rádi bychom s ní vystoupili v Českých Budějovicích na Festiválku
malých divadelních souborů Divadelní žabka.
Samozřejmě prioritou naší školy je rozvíjet každého žáka na maximální
možnou úroveň. Snažíme se žáky rozvíjet ve všech směrech výuky,
vytváříme podmínky pro komplexní rozvoj člověka. Zabezpečujeme
pro všechny bezpečné prostřední a udržujeme dobré klima školy.
V tomto roce dokončíme digitalizaci agendy školy, následně budeme
modernizovat IT vybavení.
Všem, kteří pro nás pracují nebo spolupracují s námi a podporují naši
školu, šíří dobré jméno školy a doporučují naši školu, DĚKUJI. Do roku
2017 Vám všem přeji hodně zdraví a štěstí.
Mgr. Marcela Krychová

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia k nám do MŠ a 1.-3.roč. zavítalo
s výukovým programem Sýkora modřinka. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých informací
ze života sýkorek. Víte, čím je v zimě máme krmit? Do krmítka můžeme sypat jakákoliv
semínka – slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko i řepku – dále lůj, kousky
syrového masa. V žádném případě nedávejte ptáčkům zkažené nebo plesnivé
potraviny, ani drobky z kynutého pečiva, těstoviny, salámy.

„BAREVNÝ PODZIM A ZAČÁTEK ADVENTU U NÁS VE ŠKOLCE“
Říjnová navštěva Fun parku PANDA

I v letošním pololetí jsme navštívili Fun park v Českých Budějovicích, kde to děti mají velmi rády. Na děti tu
čekalo opět spoustu zábavy, např. nafukovací hrad, prolézací dům, trampolíny, bazén s míčky..

Výstava ovoce a zeleniny ve Svatém Janu nad Malší
Jedinečná výstava v naší
vesnici, která je pro děti
velmi poučná, zvláště
v podzimních měsících,
kdy se ve školce učíme
druhy ovoce a zeleniny.
Děti zde měly možnost
vidět ukázky jak
běžných, tak i
netradičních druhů a
ještě se radovat
z vystavených vlastních
obrázků.

Dlabání dýně a pečení Svatomartinských koláčů u nás ve školce

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla.
Jelikož jsme
hodná
školka, tak
nás čert
do peklíčka
nechtěl a
za rok se
budeme zase
těšit, až se
na nás
s Mikulášem
a andělem
přijde
podívat 








Přípravy na Vánoce „Pečení perníčků s paní Tlapovou a Míkovou“

Žáci základní školy navštívili 9.11. TECHMANII Science Center v Plzni. Je to
moderní interaktivní muzeum. Všechny interaktivní exponáty nejsou obyčejné
hračky. Každá z nich má za úkol vysvětlit něco z přírodních jevů, zákonitostí nebo
z různých vědeckých oborů.

Také jsme navštívili fyzikální a chemickou laboratoř. Ve fyzikální laboratoři
jsme se seznámili s elektřinou a sestavili si jednoduchý elektrický obvod. Z CD, fixů
a malého motůrku jsme vyrobili zařízení, které samo kreslilo.

V chemické laboratoři jsme se zabývali šifrováním. Neviditelným inkoustem
jsme napsali vzkaz a pak různými metodami se snažili ho rozšifrovat.

Bylo to úžasné!!!!

Domácí úkol pro rodiče:
O prázdninách celá rodina navštíví
Techmánii. Všichni (maminky, tatínkové,
holčičky i kloučci) si tam najdou to své.

„Co to je projektové vyučování??“
Žáci: „ Že se neučíme.“ „Celý den pracujeme sami.“ „Sami píšeme a kreslíme, co všechno víme.“
„Dostaneme úkoly a ty musíme splnit.“
„Projekt je chápán jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém.
Žáci jsou vedeni k samostatnému zpracování určitých úkolů a řešení problémů.“

Žáci měli za úkol zpracovat témata týkající se Vesmíru: Slunce, Země, Měsíc,
planety, výzkum vesmíru. Čerpali z učebnic, encyklopedií a vyhledávali na internetu.

Před Vánoci jsme navštívili nejen vánoční trhy v Českém Krumlově,
ale i Muzeum voskových figurín a vltavínů.

Pozn.: Advent a Vánoce jsou již za námi, ale podělíme se o poznatky z celoročního projektu.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet; práce žáků

11. listopadu SVÁTEK SVATÉHO MARTINA
Martin Tourský byl císařský voják. Jedné chladné noci viděl promrzlého nahého žebráka, mečem
rozpůlil svůj plášť a půlku dal žebrákovi. Poté se mu zjevil Kristus, oblečený do jeho poloviny
pláště. Martin se nechal pokřtít a odešel z armády. Žil jako poustevník a poté byl jmenován
biskupem.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní,
jezdců, hus a vinařů.
Na tento svátek se pekla husa, protože husy
prý svatého Martina rušily při kázaní. Podle
druhé legendy se prý svatý Martin před volbou
biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale
husy ho svým kdákáním prozradily. Také se
pekly svatomartinské rohlíky plněné mákem
nebo povidly.
Svátek svatého Martina byl důležitým dnem
v životě čeledníků a děveček říkalo se jim
Martínkové. Většina z nich měnila službu a
dostávala za svou práci mzdu. Mnozí tak propili
a projedli svou celoroční mzdu.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni – to značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek
padal sníh a blížila se paní zima. Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů.

25. listopadu SVÁTEK SVATÉ KATEŘINY
Sv. Kateřina Alexandrijská žila v bohaté rodině v Alexandrii v dnešním
Egyptě, byla velmi vzdělaná, zvídavá, výřečná a pracovitá. Vyzvala i
samotného císaře, aby se obrátil na křesťanskou víru, to se jí nepodařilo.
Císař si ji požádal o ruku, ale ona ho odmítla a proto ji nechal mučit v kole.
Svatá Kateřina se stala patronkou univerzit, kolařů, mladých dívek,
filozofů a všech umírajících.
Na svatou Kateřinu se konávaly poslední taneční zábavy před
nadcházející dobou adventu. O zábavě platilo tzv. ženské právo. Ženy platily
muzikantům za hudbu a svým partnerům útratu a samy si vybíraly, s kým
budou tančit.
V den svátku sv. Kateřiny se nesmělo pracovat
se vším, co mělo kolo.

30. listopadu SVÁTEK SVATÉHO ONDŘEJE
Svatý Ondřej byl jako jeho bratr Šimon rybářem. Stal se učedníkem
Jana Křtitele a Ježíše Krista. Později byl odsouzen k smrti a ukřižován
na kříži ve tvaru X.
Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst.
Na svatého Ondřeje se děvčata snažila zjistit kdy a za koho se vdají.
O půlnoci děvčata vstávala a chodila klepat na kurník, říkajíc: „Kohoutku,

kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky vy nechte kokotání, nekazte mi,
nekazte vdávání.“ Když zakokrhal kohout, mělo děvče naději, že se toho roku vdá. Ozvala-li se
slepice, znamenalo to, že má děvče přijít za rok opět.

ADVENT
- je dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Je to doba
půstu a rozjímání. My jsme ve škole také každý den ráno
rozsvítili adventní svíčky a těsili se na Vánoce. Hlavně jsme si
hodně povídali o zvycích u nás doma, jinde ve světě, ale i
o našich pocitech, přáních a snech.

4. prosince SVÁTEK SVATÉ BARBORY
Svatá Barbora byla dcerou bohatého kupce, otci se přiznala, že je
křesťankou a otec se jí ve zlosti snažil zabít. Podařilo se jí utéci, ale
otec ji vypátral a nechal mučit.
V předvečer svátku sv. Barbory chodívaly po vsi „ Barborky“.
Byly celé bílé a přes obličej mívaly bílý závoj. Dětem rozdávaly
jablka, ořechy a cukroví.
Známým zvykem je řezání třešňové větvičky „barborky“.
Kolikátý den od uříznutí větvička vykvetla, tolikátý měsíc
v následujícím roce byl pro majitele větvičky tím šťastným.
Svatá Barbora byla patronkou horníků a dělostřelců.

6. prosince SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE
Svatý Mikuláš po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a potřebným lidem. Existují legendy
o tom, jak pomáhal dcerám zadluženého otce, aby nemusely do veřejného domu si vydělat na věno.
Nebo jak vskřísil tři malé děti.

Svatý Mikuláš je patronem hlavně dětí, dále námořníků a rybářů.

Ve škole jsme se opět těšili z návštěvy Mikuláše s andělem a čertem. Dokonce čtvrťáky a páťáky
Mikuláš zkoušel z básničky na známku do žákovské knížky.

13. prosince SVÁTEK SVATÉ LUCIE
Svatá Lucie se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k sňatku
odmítala a svůj majetek rozdala chudým. Pro svou víru byla odsouzena
k smrti.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly „Lucky“ kolem stavení, které
děti se uměly hezky pomodlit byly obdarovány, ostatním hrotily metlou
Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů .

VÁNOCE
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Jsou to křesťanské svátky. Každá rodina má své tradice.
Ve škole jsme si o nich hodně povídali. Je strašně moc důležité umět vyprávět, jak to u nás doma
probíhá, umět vyjádřit svůj názor a postoj k významu Vánoc.

Jak to bylo o Vánocích
Adam Lejsek (3.ročník)
Začaly Vánoce, všichni byli spolu. Dnes už je Štědrý den, děti jsou už napjaté, co dostanou
pod stromeček. Já se taky těším. Přišel Štědrý večer a já jsem dostal plno dárků. Stejně tak jako
mamka i taťka a brácha. Skončil Štědrý den.
David Janošťák (3.ročník)
Těšil jsem se na Vánoce. Pekli jsme cukroví a postupně zapalovali svíčky na adventním věnci.
Na Ježíška jsme se sešli a po večeři jsme si pouštěli lodičky. Když Ježíšek zazvonil, rychle jsem se
běžel podívat, co nám nadělil. Když jsem zjistil, že mi Ježíšel dal LEGO důlní rypadlo, tak jsem
nechal ostatní dárky stanou a začal stavět.
Ella Martišová (2. ročník)
24. prosince nám Ježíšek přinesl stromeček. Ten byl krásný. Když jsme se na něj koukli, tak jsme
šli se koukat na pohádky. Večer jsme s taťkou a Beátkou šli do kostela kouknout se do Betléma a
pak domů. Převlékli jsme se a šli si sednou a jíst. Když jsme se najedli, šla se mamka podívat
nahoru jestli už Ježíšek přinesl dárky a pak zazvonil zvoneček a rolničky. Běželi jsme se kouknout
na dárky a byly tam. Žádná brambora, samé dárky. Mamce se nejvíc líbily kozačky a líčení MARI
KAY, taťkovi boty a taška do práce, Beátce tučňáček a lego frenc. Mě se líbily všechny dárky.

6. ledna TŘI KRÁLOVÉ
Tři mudrci od východu slunce se vypravili do Jeruzaléma. Malému Ježíškovi
přinesli tyto dary: zlato – nejušlechtilejší kov a symbol bohatství; kadidlo – směs
vonných dřevin a pryskyřic, semínek, kořenů a usušených květů; myrha –
modrozelená pryskyřice, užívala se také jako balzámovací mast. Všechny tyto
dary byly v tehdejší době nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu.

