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Krásné jaro, všem hodně sluníčka. Hupky, dupky do zahrádky, zasít,
zalévat, přihnojovat a pak sklízet. My již začínáme sklízet, co jsme zaseli
na podzim. První pololetí jsme úspěšně uzavřeli každému dle jeho
zásluh. Pokud byl někdo s úrodou nespokojen, musí na své zahrádce
(na svých znalostech a dovednostech) více zapracovat. Děti se
připravovaly a ještě připravují na různé nadstavbové soutěže.
Za úspěch považujeme, pokud jsou děti a žáci schopni těchto soutěží
zúčastnit a reprezentovat naši školu „ve světě“.
Upozorňuji především mladistvé na zcela nový zákon č. 65/2017 Sb.
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který
ukládá všem školám a školským zařízením :
§8 – zákaz kouření i používání elektronických cigaret ve všech prostorách školy, to
platí i pro hřiště a zahradu – pokuta až 10.000 Kč - §36
§21 odst.1 – vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se orientačnímu vyšetření nebo
odbornému lékařskému vyšetření může příslušník Policie ČR (zaměstnanec školy
ředitelka volá Policii ČR nebo kontaktuje sociální pracovníky OSPOD, totéž může
učinit občan obce, pokud registruje porušování zákona)

6. dubna proběhl ve škole ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Máme
velikou radost, protože jsme zapsali 12 školáčků + 1 odklad. Jsme velmi
potěšeni zájmem o naši školu.
10. května od 14 h se koná ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Uvolněno
bude 8 míst. Kritéria pro přijímání děti jsou 1. předškolák, 2. trvalé
bydliště, 3. věk dítěte. Bohužel větší kapacitu školky nemáme a
při přijímání se musíme řídit zákonem.
Mílovými kroky se blížíme ke konci školního roku, ale čeká nás ještě
hodně práce. Pevně věřím, že vše zvládneme a prázdniny si zasloužíme.
Paní učitelkám děkuji za přípravu dětí na soutěže a dětem za skvělé
výkony a vzornou reprezentaci naší školy.
Přeji všem krásné Velikonoce.
Mgr. Marcela Krychová

Na recitačních soutěžích Hrdějovický Vavřínek, Dětská scéna a Zvonek
z Novohradských hor nás reprezentovali: Kačka Klenková, Tereza Vítů, Jakub Leština,
Adam Kozák a Simona Víšková. Nejlepší umístění získala Kačka Klenková s básní
Františka Hrubína Červená Karkulka.

Na pěvecké soutěži Borecký hlásek vystoupili: Tadeáš Tvaroh, Marek Blahout,
Marie Balková, Kristýna Říhová, Eliška Martinusová. Diplom
za vynikající pěvecké vystoupení získali Tadeáš Tvaroh, Marie Balková
a Eliška Martinusová.
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Výtvarné soutěže Vrátecký Picasso se účastnili: Adam
Lejsek, David Janošťák a Radim Guichen, který obsadil 3.
místo ve své kategorii. Téma znělo: Velikonoční výlet
s rodinou. Mateřská školka se zapojila také do výtvarné
soutěže Zvonek z Novohradských hor.

Rádimův vítězný obrázek.

Mateřská školka se účastnila též výtvarné
soutěže v rámci cyklu ZVONEK
Z NOVOHRADSKÝCH HOR.

Každoročně
se
účastníme
mezinárodně
koordinované soutěže Matematický klokan
(www.matematickyklokan.net). V současnosti se
této soutěže účastní přes 60 zemí celého světa.
Ještě nemáme celorepublikové a krajské výsledky,
ale nejlépe na naší škole dopadli tito žaci: kategorie
Cvrček (2.-3.roč.) David Janošťák a kategorie
Klokánek (4.-5.roč.) se 108 body ze 120 bodů Adam
Paderta a Eliška Fojtlová.

Ještě nás čeká přírodovědná, vlastivědná a fotbalová soutěž. Nenutíme žáky do
povinné účasti, všechny tyto soutěže bereme jako zpestření školního života,
možnost podívat se do jiných škol. V úterý 25. 4. pojedou předškoláci mateřské
školy do Hopsária v Český Budějovicích na dopravní soutěž a ve čtvrtek 4. 5. vystoupí
naši žáci na Festiválku divadelních souborů DIVADELNÍ ŽABKA s pohádkou LEDOVÁ
KRÁLOVNA. DRŽTE NÁM PĚSTI.
Mám velikou prosbu pro štědré sponzory. Jelikož premiérově v letošním roce
pořádáme SVATOJÁNSKÝ VLASTIVĚDNÝ MARATON, byly bychom rády za drobné
věcné dárky pro účastníky závodu.
M.Krychová

Oslava tradic v naší mateřské škole „Karneval a masopust“
I v letošním roce jsme se zabývali tradicí masopustu, kterou jsme zakončili velkou
karnevalovou oslavou.

Přijelo k nám divadlo MÁMA A TÁTA
Již po třetí nás navštívilo divadlo Máma a táta. Jedná se o jedno z mála kvalitních
divadel, které objíždí mateřské školy a my jsme rádi, že se nám podařilo si
nasmlouvat jejich představení na celý školní rok. V současné době je to jediné
divadlo, které do naší mateřské školy jezdí, jelikož nám velmi záleží na kvalitě

divadla a proto nám nevadí si za pohádkou vyject např. do Borovan, Českých
Budějovic či Trhových Svinů.
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH

STRAŠIDÝLKO JAGOŠ

Únorová výprava do Planetária a tvoření zimní zahrady
V únoru jely předškolní děti linkovým autobusem do planetária společně s MŠ
Ločenice. Paní Vyžralová měla pro děti zajímavý program o VESMÍRU. Děti se
učily na obloze poznávat malý a velký vůz, kuřátka, a dalsí souhvězdí.

Projekt „Hra na školu“ a koncert dětí ze ZUŠ v naší MŠ

Radujeme se z příchodu jara „Oslavy Velikonoc“

Učíme se německy
Na konci roku 2016 se naše mateřská škola zapojila do rakousko-českého projektu
BIG ATCZ. Naše mateřská škola vytvořila partnerství s MŠ Grünbach, se kterou se
budeme 1x ročně vzájemně navštěvovat po dobu tří let. Od projektu se očekává, že
děti budeme seznamovat s německým jazykem v průběhu vzdělávacích chvilek
v MŠ.
Lekce němčiny u nás probíhá hravou formou, vždy vycházíme z témat, která máme
naplánovaná v ŠVP PV (příchod Mikuláše, Advent, Zima, jako roční, Když se jaro
připraví, Velikonoce atd.). Téma obohacujeme o ranní rituál, básně, písně, poslechy
z youtube, poslechy z CD, říkadla, hádanky. Učíme se pozdravit, počítat, barvy,
předložky, základní fráze a vše, co je dětem přirozené a blízké. Lekce němčiny
probíhá 1x týdně a také při volnočasových chvilkách ráno i odpoledne. M.Hlavatá

Barevný týden
V březnu proběhl ve škole i ve školce
tzv. BAREVNÝ TÝDEN, dětmi velmi

oblíbený. V letošním roce byl ve znamení
barev zelené, modré, červené, žluté a
netradiční černo-růžové. Žáci i učitelé se
oblékli do barev, plnily se barevné úkoly a
také jídelna se zapojila do projektu, vařilo
se podle barevného týdne. Všichni jsme si
ten týden moc užili, bylo ještě více
legrace než obvykle. Vtipně a
s nadsázkou pojali žáci 4. a 5. ročníku
černo-růžový den, hlavně chlapci, kdy
měli
některé
růžové
doplňky
zapůjčené od maminky. Jó, každý kus
se počítá

Noc s Andersenem

Už třetím rokem se účastníme akce na podporu dětského čtenářství Noci
s Andersenem. Děti mohou jednou za rok přespat ve škole a zažít noc plnou her a
zábavy. Letošní noc jsme strávili ve společnosti postav ze Čtyřlístku, který letos
oslavuje výročí. Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa si pro děti připravili spoustu her a

zábavných úkolů, pohádkové soutěžení v knihovně a závěrečnou pohádku na dobrou
noc. Všechny děti dostaly dárky v podobě 2 časopisů Čtyřlístek, pohlednice a poukaz
na stažení audioknihy k 180. výročí napsání pohádky Císařovy nové šaty. Děkujeme
jídelně za studenou večeři a maminkám za velmi chutnou sladkou snídani.

Po vydatné snídani jsme se pustili do úklidu okolí školy, školního hřiště a zahrady,
ambit. Na ambitech jsme si připravili letní třídu. Celou akci jsme zakončili opékáním
špekáčků.
Lenka Vítů

tentokrát ve 2.-3.ročníku

1.,2.,3.ročník

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
pořádají jedinečnou soutěž s názvem

„Mladý

záchranář v akci“.

Skupinka našich
mladých dobrovolných hasičů pod vedením
manželů Leštinových plní úkoly prvního kola.
Pokud budou úkoly suprově splněny postoupí do
druhého výběrového kola.

Výukový program pro žáky ZŠ jak šetřit přírodu a o úsporách energií. Přijel k nám
kamion E-on, kde probíhala výuka. Děti dostaly drobné reklamní dárky. Školáci se
zapojili do soutěže MEA (malá energetická akademie) o hodnotné ceny.

SYMBOLY VELIKONOC
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