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Školní rok 2017/2018
„ J e d e m e n a o l y m p i á d u d o Pchjongčchangu“

Ani jsme se nenadáli a přehoupli se do druhého pololetí.
Párkrát jsme se nadechli a už tu máme jaro. Zbývají nám dva a
půl měsíce do konce školního roku. Máme vše rozpracované,
postupně se budeme snažit práci dovést do zdárného konce..
Všem rodičům, prarodičům přeji radost ze svých ratolestí, ale
i ze života kolem sebe.
Chtěla bych se dnes s Vámi podělit o slova světového učitele
karate Jesse Enkamp: JAK BÝT DOBRÝ „KARATE“ RODIČ.
Od malička se o své děti úzkostlivě staráme, chceme jim
dopřát to, co se nám nedostávalo, hlavně materiálně. My jsme
měli řadu povinností, které museli být hotové, než rodiče přišli
z práce.
Organizujeme dětem jejich volný čas: plánujeme
kroužky, výlety, návštěvy. Uč se, uč se, ať to někam dotáhneš.
„Makej“, pořádně trénuj, ať vyhráváš. A najednou naše robátko
nechce nic dělat, nechce se učit, nebaví ho kroužky, nebaví ho
chodit ven. Nejraději je na mobilu, tabletu nebo počítači.
Chceme okouzlující výkon, slávu, pýchu, úspěch a naprosto
jsme zapomněli, na čem skutečně záleží. Děti nejsou fyzickým
projevem našich nenaplněných dětských snů. Děti jsme si
pořídili z lásky a ne pro splnění vlastních snů.
Podle psychologického výzkumu, abychom své dítě motivovali
a byli spokojeni s jeho výkonem, stačí mu říci tři věty:
PŘED VÝKONEM:
PO VÝKONU:
„Užij si to.“ „Bav se.“
„Užil sis to?“
„Udělej to nejlépe,
„Bavil ses?“
jak můžeš.“
„Jsem na tebe hrdý/á.“
„Miluju tě.“
„Miluju tě.“
Elitní trenéři se ptali úspěšných vysokoškolských studentů, co
nejlepšího jim rodiče při sportu řekli, odpověď byla jednoduchá
fráze:
„RÁD/A SE NA TEBE DÍVÁM, JAK CVIČÍŠ (UČÍŠ SE,
POMÁHÁŠ MI).“
Jednoduché, elegantní a neuvěřitelně silné. Jediné, co vaše
dítě opravdu chce, je vaše POZORNOST A CHVÁLA. Tak mu ji
dejte.
Mgr. Marcela Krychová

Narozeniny
ve školce slavili:
Adélka, Jeníček,
Kryštůfek, Jasmínka,
Anička, Eliška a
p.uč.Magdalenka.

Všechno
nejlepší
a hodně
kamarádů!!!

Tak je to tady!!! Sluníčko to vzalo hopem a nastartovalo skoro letní
teploty. Dětem ve školce to činí náramné potěšení a nám dospělákům
také, protože navlékání do všech kombinéz, šál, čepic a rukavic, už nikoho
nebavilo.
Protože rádi vyrážíme na dlouhé procházky, kde se pořádně
vyběháme, chystáme se s dětmi uskutečnit pravidelné „batůžkové
čtvrtky“, při kterých projdeme blízké okolí a seznámíme se s jarními
krásami, které pro nás příroda nachystala. Zkontrolujeme všechny
zahrádky, objevíme ptačí hnízda a žabí vajíčka a určitě vyplašíme i nějaké
srnky a zajíce. Hurrarrá, to bude podívaná!
Ale abych nepředbíhala a nezapomněla, že možná nevíte, co se u nás
ve školce za to nové čtvrtletí všechno stalo!
V lednu k nám do školy přijel pán s nádhernou přednáškou a
promítáním o vesmíru, hvězdách, Slunci, Měsíci a planetách. Bylo
úchvatné pozorovat vesmír přímo v tělocvičně, vleže na žíněnkách,
pod hvězdnou nafukovací kopulí.

Dalšími pravidelnými akcemi, které se u nás odehrávají jsou divadla.
Navštívilo nás divadlo Zvoneček s pohádkou „O princezně na hrášku“,
divadlo Hugo a Fugo, to nás dva klauni naučili jak se správně chovat
ve školce a teď na jaře nás
seznámili s mláďátky
domácích zvířátek, divadlo
Viďadlo přijelo s pohádkou
„ Zvířátka a loupežníci“ .
Na
pohádky
u nás
zveme
kamarády
z MŠ
Ločenice a my zase jsme
zváni
k nim.
Tak
se
seznámíme s dalšími novými
kamarády.

Cestou z Ločenic
– pohyb nás baví!!!

V únoru jsme se hodně
zaměřili na masopustní veselici
s koblížky, na
pohádky a
pohádkové bytosti.

Náš
karnevalový
klaun.

Náš
zatoulaný
karnevalový
medvídek Jenda.

Školáci pořádali 1. školní zimní olympijské hry.
My jsme sledovali sportovní výkony našich sportovců
na olympijských hrách v Pchjongčchangu i u nás ve škole a pokoušeli se
jejich výkony
na po do b o v a t . Po dl e
počasí buď v tělocvičně,
nebo na alespoň trochu
zasněženém školním
hřišti. Aby nebylo
sportování málo, zajeli
jsme se vyhopsat
do Pandy v Českých
Budějov icí ch.

V březnu jsme namalovali krásné obrázky do výtvarné přehlídky
„Zvonek z Novohradských hor“. Tématem byl tentokrát HMYZ.
Naše hmyzí obrázky byly motivovány hmyzem, který v zimě spí
pod sněhem, nebo je zakuklen a spí zimním spánkem. Hromadná výstava
všech dílek se uskutečnila v mateřské školce Benešov nad Černou.

Ke konci března jsme se zapojili do celorepublikové akce „Noc
s Andersenem“. V podvečer jsme navštívili paní knihovnici v místní
knihovně. Ta nám připravila opět plno pohádkových hádanek a malou
dobrotu na posilnění. To se při našem dalším nočním andersenovském
počínání hodilo. Tématem této noci byly pohádky pana Josefa Čapka
„O pejskovi a kočičce“. „Upekli“ jsme společně krásný obrovský pohádkový
dort a zamíchali do něj všechny dobroty, jako pejsek a kočička. Takže byl
100x dobrý a také 100x barevný.

Pak už následovaly přípravy
na Velikonoce, pečení velikonočních ozdobiček, malování vajíček a
velikonoční volno s řehtáním řehtačkami a pomlázkovou koledou. Tyto
svátky přinesly do Svatého Jana aprílové počasí a konečně i jaro, na které
jsme se všichni tolik těšili. Teď poznáváme v zahradách jarní květiny a
keře, rozkvetlé stromy a posloucháme, kde který pták už zpívá svoji
namlouvací písničku a plete hnízdo. V ohradách dovádí mláďata stejně
jako ta naše lidská mláďata na našem školním hřišti.
Mějte oči otevřené!!!
Děti i jaro vám přinesou plno nové inspirace a plodů!!!
(Děti ze školky a jejich tři paní učitelky, Monika, Šárka a Magda.)

Drtíme ztvrdlou keramickou hlínu,
aby z ní vzniklo bláto
a potom hlína na tvoření staveb.

Policie v akci – exkurze na hřišti v Ločenicích, se zajímavou
přednáškou trhosvinenských policistů.

V lednu k nám zavítalo mobilní
V tělocvičně (škoda, že není větší)
pořadatelé nafoukli velkou kopuli,
ve které se děti postupně podle
ročníků vystřídaly. V kopuli si děti
lehly na žíněnky na záda a pozorovaly
noční oblohu a hluboký vesmír.
Formou pohádky a naučných filmů se
děti a žáci seznámili s fázemi Měsíce,
pohyby Země, souhvězdími
zvěrokruhu.

planetárium.

Křížovka od Simči Víškové (5.roč.)
1) 6. slovní druh
2) 6. měsíc v roce
3) ČJ = český …….
4) hovorově Václav
5) roční období
6) 7. slovní druh
7) sloh, který diktuje paní učitelka
8) zakrnělá ještěrka

9.února jsme slavnostně zahájili
1. školní ZOH 2018. Zapálili jsme
olympijský oheň, zazpívali si naši
olympijskou hymnu a začalo sportovní
zápolení.
Děti se
s netradičními disciplínami popraly statečně a
bojovaly s velkým nasazením.
Největší úspěch měl Svatojánský super G a
Svatojánský super BOB. Využili jsme sněhu a
místních podmínek a na kopci u kravína jsme
obuly děti do lyží. Kdo neměl, sjížděl na bobech.

Další naše disciplíny:
obří slalom, biatlon,
krabicobruslení,
rychlorejnok, curling,
saně v tandemu.
Tak jako opravdová
olympiáda 2018
končila 25.2., tak i
my jsme tento den
zakončili tu naši
školní, předáním
diplomů a malých
sladkostí.

Noc s Andersenem

se u nás ve škole
uskutečnila již po 4. Pro nás školáky letošním
tématem byly Rychlé šípy Jaroslava Foglara,
které slavily 80. výročí od svého prvního vydání.
Po 20. hodině nás přišel navštívit sám pan
ANDERSEN, zavítal za námi z dalekého Dánska
a vyprávěl nám o svém dětství a o tom jak začal
psát pohádky.
Seznámili jsme se s partou prima kluků:
Červenáčkem, Rychlonožkou, Mirkem Dušínem,
Jindrou Hojerem, Jarkou Metelkou a Bublinou.
Přečetli první komiksové vydání Černí jezdci
řádí, soutěžili, kdo rychleji vyndá ježka z klece,
sehráli jsme turnaj v piškvorkách, sestavili
Sonobovu krychli, shlédly Záhadu hlavolamu,
povídali, povídali…….a pak usnuli.
Děkujeme všem maminkám a babičkám
za výbornou snídani v podobě štrúdlů, buchet,
perníků,koláčů a toustů.

Velikonoce v 1.třídě.
Beránek od paní Dvořáčkové byl
vynikající. Moc děkujeme.

V pátek 6.4. 2018 se konal pohádkový

zápis budoucích

prvňáčků.
Samotnému zápisu předcházela
přípravná akce „Hrajeme si na školu“,
kdy předškoláčci z naší a ločenické MŠ
si přišli prohlédnout školu: třídy a
družinu. Poté si vyzkoušeli usednout

do lavic a zahrát
na opravdickou velkou školu.
V den zápisu se starší
spolužáci proměnili
v pohádkové postavy.

Předškoláčky přivítali
koláčkem a provedli celým
zápisem, kde plnili různé
úkoly. K zápisu přišlo 11 dětí.
Všichni byli vzorně připraveni.

Tímto děkujeme paním učitelkám
z mateřinky a rodičům, kteří se
podíleli na přípravě nastávajících
prvňáčků. Velká pochvala.

28.3. Den narození Jana Ámose Komenského a Den učitelů.
Ve škole jsme měli DEN NARUBY. Děti si
připravily vyučování libovolného předmětu a
zahrály si na učitele. Paní učitelky se staly
zlobivými žáky.

Tradičně se účastníme matematické soutěže pro 2.-5.ročník
Matematický klokan, nejúspěšnějšími žáky školy jsou v kategorii:
CVRČEK: 1. F.Košíček, 2. T.Tvaroh, 3. K.Klenková a E. Šrámková
KLOKÁNEK: 1. E.Fojtlová, 2. R. Guichen, 3. H.Tvarohová a S.Víšková
Páťáci řešili matematickou olympiádu; do okresního kola postoupili
a obsadili R.Guichen (4.-13.místo) a E.Fojtlová (36.-46.místo) ze 100
soutěžících. Máme z jejich úspěchu velkou radost.
Opět jsme se zapojili do soutěží málotřídních škol:
Borecký hlásek = pěvecká soutěž (E.Smolíková - 3.místo, dále úspěšně
reprezentovali M.Blahout a T.Tvaroh)
Hrdějovický Vavřínek = recitační soutěž (J.Leština, T.Tvaroh,
L.Tlapa, K.Klenková)
Okresní kolo recitační soutěže ČB – (J.Leština,
K.Klenková,
T. Tvaroh)
Zvonek z Novohradských hor recitace – Malonty 3.místo J.Leština,
3.místo E.Šrámková, dále úspěšně reprezentovali E.Martišová a
V.Vašková
Mlýnek v Mladém = soutěž v české jazyce – 3. místo S.Víšková, další
úspěšné reprezentantky E.Martišová a K.Klenková
Účast na soutěžích bereme jako příjemné zpestření, návštěvu v jiné
škole, zpětnou vazbu v porovnání s ostatními školami a posílení
sebedůvěry u žáků.

