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HOP, HOP a jsme v novém kalendářním roce 2019. Pro nás
školou zainteresované to nic moc neznamená. Užili jsme si Vánoce,
odpočali pár dní od školy, přivítali rok 2019 a běžíme dál….
Mílovými kroky se blížíme k pololetí. Až tady budeme bilancovat
naši práci za pět měsíců. A o rok starší budeme až po velkých
prázdninách.
Od září pilně pracujeme. V mateřské školce se plně adaptovaly
nově příchozí dětičky. Nastoupilo jich osm, což je celá čtvrtina
kapacity MŠ. Prvňáčků máme 11, je to třída „živáčků-rarášků“.
Možná to udává i poměr 7 CH:4 D. Druháčci s třeťáky si zvykli
na rychlejší pracovní tempo a čtvrťákům s páťáky se líbí v nově
opravené třídě. Žáci si odnesou hodnocení až ve čtvrtek 31. ledna,
v pátek 1. února mají pololetní prázdniny a letos hned navazují
jarní prázdniny. Tak doufejme, že napadne sníh, ať si užijí pravé
zimy.
Bilancovat můžeme po ekonomické stránce. Vyčerpali jsme
státní rozpočet tak, abychom nemuseli nic vracet a zaplatili
provozní náklady posledního měsíce. Vyhodnotili jsme rok 2018 a
sestavili další plány. Pracujeme na projektech BIG AT/CZ,
Šablony pro MŠ a ZŠ I, MAP II pro ORP Trhové Sviny.
Koncem září se u nás ve škole uskutečnilo setkání ředitelů ZŠ a
ZUŠ Trhosvinenska a v prosinci přijeli za příklady dobré praxe
ředitelé ZŠ, MŠ a zastupitelé Kaplicka Prohlédli si naši malou
útulnou školu a společně jsme se podělili ozkušenosti. Byla to milá
setkání a doufám, že podnětná pro další spolupráci.
V předešlém čísle jsem děkovala všem šikovný řemeslníkům,
kteří se podíleli na opravách. Šotek se vloudil a vymazal mi pana
Leštinu našeho dvorního elektrikáře, proto dodatečně děkuji i
jemu za ochotu, rychlost, za obornou a kvalitní práci.
Jménem školy bych chtěla poděkovat zřizovateli Obci Svatý Jan
nad Malší za podporu, panu Beránkovi za starost o topení.
Srdečně děkujeme všem sponzorům naší školy za finanční i
materiální pomoc: fa Štindl, fa Kovovýroba Kučera, obyvatelům
bytovky č. 56, rodičům Leštinovým, Pechingerovým, paní Vaškové
a dalším rodičům za drobné dárky do MŠ
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

Ke 100. výročí Československa jsme si upekli narozeninový koláč.
Vánoční posezení a tvůrčí dílna

Když báječné děti mají
báječné rodiče, tak je to
báječné vánoční posezení.

Studenti z projektu
ERASMUS nás navštívili
ještě dvakrát. Upevnili a
rozšířili jsme si naše
jazykové znalosti.
A protože nastával vánoční
čas, seznámili jsme se s jejich
vánočními zvyky.

Ve Velké Británii nosí dárky Father Christmas nebo Santa Claus,
v Německu Christkind na jihu a na severu Weinachtsmann a ve Francii
Pere Noël. Nikdo nejí kapra se salátem, ale mají kachnu či krocana,
knedlík, zelí. V Británii děti ráno 25. když vstanou se mohou podívat, co
mají v punčoše a až se probudí rodiče,rozdávají si dárky.

Christmas in the UK

25thDecember

Christmas celebration in
Germany on 24th December

Christmas in France

Bûche de Noël
(vánoční poleno)

Midnight Mass

S nápadem zapojit se do projektu Ježíškovo vnouče přišla Emičky
maminka. Při seznamování dětí s tímto projektem a naší účastí, již
některé věděly, o čem mluvím a natěšeně se ptaly, jak se zapojíme.
S nadšením se zapojili všichni. Některé více, jiné méně, jak už to bývá.
Podařilo se nám hromadnou spoluprací vytvořit přes 30 přání, která jak
doufáme, přinesla radost babičkám a dědečkům v seniorských domovech.
Bc.M.Trojáková

Jsme
Ježíškova
vnoučata
:-)

Připomínáme:
1789
VYSTAVĚNÍ
ŠKOLNÍ BUDOVY

1889
-

–
VELKÁ
REKONSTRUKCE ŠKOLY

1999
-

INTEGRACE
ZŠ A MŠ

Velká oslava spolu se srazem absolventů se uskuteční o prvním víkendu
v červnu. Včas rozešleme pozvánky. Prosíme o zapůjčení historických
fotografií, vysvědčení, starých učebnic a školních pomůcek.

PRVNÍ ZÁKON STÁTU
Napsal: Alois Rašín

Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem.
Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu
samostatných, svobodných, kulturních států světa.

orlicky.denik.cz

Houslistka, kubismus
- Jiri Petr

