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Posledně jsem nám přála krásnou ladovskou zimu a zatím všude kolem
dokola sněží, někde i mrzne a my tu máme stále takové podzimní počasí. Je
to takové zdlouhavé, ale přesto se blíží konec prvního pololetí a máme za
sebou kus práce.
Každý ročník na sobě pilně pracoval, počínaje mateřskou školkou až
po páťáky. Každý, kdo už to máme za sebou, řekne, to je pohoda mateřinka,
první třída, druhá ………..,ale než tím človíček projde, je to pěkná dřina.
V roce 2018 budeme i nadále rozvíjet každého žáka na maximální
možnou úroveň. Každý máme své limity, ale je třeba děti a žáky vést k té
horní hranici a né sklouzávat k průměrnosti. Výborná kvalita výuky je pro
nás priorita.
Převaha soutěží a prezentací se koná až v druhém pololetí, ale již máme
první úspěch ze školního kola Matematické olympiády pro 5. ročník,
do okresního kola postoupili Eliška Fojtlová a Radim Guichen. Držte jim
24.1. pěsti pro štěstí.
V mateřské škole stále běží projekt BIG AT/CZ (výuka němčiny), letošní
prvňáčci pokračují formou kroužku němčiny. V ZŠ i MŠ čerpáme prostředky
z grantu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ I“, tj. školního asistenta, doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, další vzdělávání pro pedagogy, sdílení zkušeností
pedagogů v rámci příkladů dobré praxe.

Vážení občané (bývalí žáci), naše škola bude mít v příštím roce 2019
130 let od svého založení. Chtěla bych Vás tímto požádat, pokud
vlastníte historické fotografie, vysvědčení, staré učebnice, školní
pomůcky, o zapůjčení nebo okopírování. Rádi bychom uspořádali
oslavu tohoto výročí.
Srdečně děkujeme všem sponzorům naší školy za finanční i materiální
pomoc: fa Štindl, fa Kovovýroba Kučera, ZD Ločenice, obyvatelům bytovky
č. 56, rodičům Guichenovým, Vaškovým, Vymyslickým, Kostohryzovým,
Kubátovým, Sůsovým, Janovým, Martišovým a Pechingerovým, panu
Broučkovi nejst..
Velice si cením obětavé práce všech zaměstnanců školy ať pedagogů či
nepedagogů a děkuji za ni.
V novém roce 2018 nám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a
přátelství.
Mgr. Marcela Krychová
PS.: Ten sníh opravdu moc potřebujeme, vždyť budeme mít olympiádu!!!!!!!

Kdopak nám to léta na krmítko????

Martínek Guichen

Beatka Martišová

Jasmínka Smržová

Míša Barabášová

U nás ve školce se děti už pěkně „zabydlely“. Během prvního pololetí zase
o kousek vyrostli, zesílily. Zesílily natolik, že je nevyvedl z míry ani Mikuláš s andílky
a čertem, kteří nám nadělili plno dobrot. Děti jim krásně zazpívaly a zatančily
naučené koledy a některé děti se dokonce ani nebály podrbat čerta na bradě.

VÁNOČNÍ ČAS
Během prvního pololetí
jsme si užily plno legrace,
namalovali jsme plno krásných
obrázků, naučili se spoustu
nových písniček, básniček a
získali plno dobrých zkušeností a
kamarádů. Je nám spolu dobře a
jsme sehraný tým , tedy dobrá
parta. Kluci mají své rytířské hry a
holčičky zase ty své pečovatelské,
princeznovské a vílí, vyšívací,
malovací, tančící a česací. Proto nám udělala velkou radost spousta nádherných,
tvořivých dárků pod stromečkem. Velice převelice děkujeme JEŽÍŠKU!

Doufám, že i ty jsi ocenil naši
„Andělskou“
vánoční besídku,
po které jsme spolu s rodiči vytvořili
ještě nějakou tu voňavou ozdobu
na vánoční stůl a popili punč a pojedli
výborné cukroví, které maminky
pro tuto příležitost nachystaly.
I MY jsme ve školce něco málo napekli!

V prosinci
před
Vánoci napadlo i trochu
sněhu, ale pouze na
krátkou chvíli. Ten sníh
nám teď opravdu moooc
chybí. Čarujeme a prosíme
mraky, co se dá, aby
nasypaly tu bílou radost,
ale stále to nezabírá.
Škoda. Nu což, hry v blátě
také nejsou k zahození .

ZIMA
David Janošťák (4. ročník)

Postavíme sněhuláka
z běloučkého sněhu.
Budeme jezdit na bobech
a budeme volat jedu.
Sněhulák se na nás kouká
zimní vítr přitom fouká.
Bruslíme a lyžujeme,
ze sněhu se radujeme.

„My se hada nebojíme“

„Co nám létá na krmítko?“

užovka červená

Pěnkavák Hugo

V listopadu a v lednu nás také navštívila kamarádka
Zuzana z nadace pro vydru se svými zachráněnými zvířátky a
zajímavými programy.

Společně jsme oslavili třetí narozeniny Michálka
Palánů a páté narozky Aničky Štindlů.
Je báječné si poslechnout, jaká přání jsou
děti schopny vymyslet. Vždy jsou to samé
krásné a důležité věci. Kromě zdraví a štěstí a
radosti, také kopu kamarádů, splněných snů,
hodné rodiče, pohodu ve školce a dobré
známky ve škole a také ten sníh, ten sníh, ten sníh !

Přejeme všem v roce 2018 samá
dobrá rozhodnutí, štěstí, zdraví a
lásku, a také plno hravých
nápadů, pro dobrou náladu.

Vaši ANDÍLCI.

(za MŠ Monika Korbelová)

Adventní dny, radostné očekávání Vánoc a hlavně Ježíška, jsme si zpříjemnili
tvořením adventních věnců, vánočních dárečků, dobrým jídlem a zajímavým programem.

Začátkem prosince jsme začali jezdit bruslit a plavat. Žáci 1. - 3. ročníku si užívají
bazén plnými doušky a žáci 4. a 5. ročníku už vyměnili bazén za kluzkou ledovou plochu.

Paní Alena Pechingerová z Kladin, jež se zabývá výrobou svíček a mýdel, si
našla v předvánočním shonu chvilku, aby dětem vysvětlila a ukázala, jak se svíčka
(mýdlo) vyrábí a jaké suroviny jsou k tomu potřeba. Děti si vyzkoušely vyrobit vlastní
mýdlo a svíčku, kterou pak samy dotvořily a odnášely si domu krásné výtvory.
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Než jsme se rozutekli
na
vánoční
prázdniny,
udělali jsme si Vánoce
ve škole.

Děti přinesli
ochutnávku
vánočního
cukroví, vařili jsme dětský
vánoční punč….. celý den
jsme si báječně užili.

Obrázky vytvořili žáci 5.roč.
v hodinách Informatiky na PC
v aplikaci Malování.
(za ZŠ Lenka Vítů)

Obrázek vytvořila Eliška na PC v aplikaci Malování.

Sněhulák je bílý pán,
na sněhu pořád stojí sám.
Místo nosu mrkvičku
a na hlavě pánvičku.
Nad nosem dva uhlíky
Vypadají jako knoflíky.
Sněží na něj celý den,
Ale úsměv neztrácí,
Protože má zimu rád
Je to její kamarád.
Jakub Leština(5.roč.)

Sněhuláček panáček
má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky
a až dolů knoflíky.
Chodí, chodí bos
a má dlouhý nos.

Sněhulák je velký pán,
celou zimu stojí sám.
Místo očí má uhlíky,
přiděláme knoflíky.
Potom jenom nos
bude pořád bos.

Adam Lejsek (4.roč.)

Eliška Fojtlová (5.roč.)

První koule největší,
Druhá koule trošku menší
A ta třetí nejmenší.
Doplníme nosík z mrkve.
Očičkama na nás mrkne.
Pár uhlíků na pusinku,
Jeden knoflík z uhlíku
Přidám hrnec a košťátko
A mám hotové sněhulátko
Radim Guichen (5.roč.)

SMUTNÁ ZIMNÍ KRÁLOVNAA
Simona Víšková (5.roč.)

Za devatero zasněženými horami a
za devatero zamrzlými řekami žila
jedna zimní královna. Jmenovala se
Zmrzlovločka. Je to sice divně legrační
jméno, ale ta královna Zmrzlovločka
byla moc smutná. A proč byla smutná?
Ztratila
svou
kouzelnou
hůlku
na přivolávání sněhu, proto nikde
nesněžilo. Královnini sněhuláci sice
prohledali celý kraj, ale kouzelnou
hůlku nenašli. Ptali se kdekoho, ale
pořád nic. Pak se vydala hledat sama
královna, jen tak bez stráží, aby jí nikdo
nepoznal. Tu se zvedla velká kroupová
bouře. Královna bez své hůlky nic
nezmohla a tak se musela někam schovat. Tu bouři
rozpoutal zlý kouzelník Čarokras, který uměl vyrobit
kroupy. Královna uviděla chaloupku, šla k ní a schovala
se dovnitř. Když tu co nevidí: dva skřítky.
To byli skřítci zimní a byli moc smutní, protože
nesněžilo. A když jsou zimní skřítci smutní, postupně tají
a tají, až se úplně vypaří. Bez skřítků není zima jako zima
ani s kouzelnou hůlkou. Královna poprosila skřítky, jestli
by jí pomohli najít kouzelnou hůlku. Skřítci souhlasili.
Ti skřítci se jmenovali Zmrzlounek a Zmrzlinka.
Domluvili se s královnou Zmrzlovločkou, že až najdou
kouzelnou hůlku, královna zařídí pořádnou zimu na sáňkování, které mají
skřítci taaaaaaaak rádi.
Vydali se hledat skřítci s královnou kouzelnou hůlku.
Šli pořád za nosem, bouře už přestala, šlo se jim tedy dobře.
Když tu náhle, přišli ke staré roztrhané chajdě, která
patřila zlému kouzelníkovi, který rozpoutal tu bouři. To by
ten kouzelník, který ukradl královně kouzelnou hůlku.
Chtěl vládnout zimě místo královny Zmrzlovločky.
Jenomže, kouzelná hůlka funguje jenom u královny
Zmrzlovločky. Kouzelník Čarokras musel kouzelnou hůlku
vrátit, protože mu nebyla k ničemu a hrozilo, že ho
Zmrzlovločka nechá zmrznout. Ani mu to nevadilo, protože ta hůlka

vůbec nefungovala. Vlastně, kouzelník se úplně změnil. Najednou ho
nebavilo být sám a panovačný. Zjistil, že samota je zlá a chybí mu
přátelství Chtěl se skamarádit se skřítky, už vůbec nebyl zlý. Snažil se
být hodný a přátelský. Za ukradenou hůlku se ještě královně omluvil.
Královně se ho zželelo a pozvala ho i se skřítky k sobě do zámku. Všem se
tam moc líbilo. Jak královna slíbila, přivolala skřítkům pořádnou
sněhovou vánici. Nejen skřítci na zámku, ale i děti dole na zemi, se
radovali. Sáňkovali, bobovali, koulovali se, stavěli iglú a hráli různé hry.
Kouzelník Čarokras a skřítkové děkovali královně a byli rádi, že je pravá
zima.
Když si všichni užili zimních sněhových radovánek, vrátili se
do sněhového zámku a ptali se královny, co mají dělat
teď? Královna jmenovala Čarokrase hlavním
kouzelníkem, který bude bavit svými kouzelnickými
kousky její návštěvníky z ostatních ledových nebo
sněhových království. „A vy skřítci, budete mými
vrchními rádci. Jste spokojeni s mým rozhodnutím?“,
zeptala se královna Zmrzlovločka. Skřítci i kouzelník
Čarokras vyhrkli najednou: „ Ano, jsme s tebou!“
A tak žili šťastně až do sněhové a ledové smrti!!!!!

